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Настоящият доклад за дейността на Апелативен съд – Бургас, окръжните 

и районните съдилища в апелативния район през 2020 г. е изготвен на 

основание чл. 106, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ в изпълнение 

указанията за обхвата и структурата на годишните доклади за прилагането на 

Закона и за дейността на съдилищата в Република България, дадени в Решение 

на Комисията по правни въпроси към Висшия съдебен съвет по Протокол № 

2/12.01.2009 г. и Протокол № 1/11.01.2010 г. 

Съдебният район на Апелативен съд – Бургас включва три областни 

центъра с 23 общини и обхваща окръжните съдилища на гр. Бургас, гр. Сливен 

и гр. Ямбол. Юрисдикцията на окръжните съдилища се разпростира на 

административната територия на 13 общини в Бургаска област – Бургас, 

Камено, Айтос, Руен, Поморие, Несебър, Карнобат, Сунгурларе, Приморско, 

Царево, Средец, Малко Търново и Созопол, 5 общини в Ямболска област – 

Ямбол, Тунджа, Елхово, Болярово, една община в Хасковска област –

Тополовград и 4 общини в Сливенска област – Сливен, Нова Загора, Твърдица 

и Котел.  

Докладът представя данни и резултати от дейността на Апелативен съд – 

Бургас и съдилищата от региона през 2020 г., по-голямата част от която 

премина под знака на световната пандемия от COVID-19. Предвид здравната 

криза,  важен акцент в работата на ОСВ през годината беше опазване здравето 

и живота на работещите съдии и служители и на пребиваващите в съдебните 

сгради граждани, както и  предприемането на мерки за недопускане 

разпространението на болестта на територията на съдилищата. По време на 

извънредното положение и извънредната епидемична обстановка ОСВ от 

района на Апелативен съд – Бургас работиха при съобразяване с разпоредбите 

на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за 

преодоляване на последиците (Загл. Доп. ДВ, бр. 44 от 2020 г.), Решение № 

325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна 

епидемична обстановка и последващите ги такива за удължаване на срока й, и 

произтичащите от тях въведени със заповеди на здравния министър временни 

противоепидемични мерки на територията на Република България, 

Актуалните мерки за превенция и ограничаване на разпространението на 

COVID-19 за съдилищата на територията на Република България и Правила и 

мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия (приети от 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет).  

В основната си част Докладът акцентира върху правораздавателната 

дейност на ОСВ, натовареността на магистратите, кадровата обезпеченост, 

административно-ръководната дейност, проверките върху дейността на 

органите на съдебната власт, обучителните мероприятия провеждани от 

съдилищата, участието на съдии и служители в текущи обучения за 

повишаване на квалификацията, взаимоотношенията с медии и общественост 

през годината, информационно и техническо осигуряване на съдилищата. 
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Изводът, който се налага на база статистически данни и резултати от 

свършената работата през 2020 година, въпреки непознатите до момента 

предизвикателства от здравно естество и ежедневните такива при 

упражняването на съдийската професия в името на правосъдието и 

върховенството на закона, е за постигнати положителни резултати по 

отношение на срочното и ефективно правораздаване на съдилищата от района 

на Апелативен съд – Бургас.  

 

 

І. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС 

 

 

Апелативен съд – Бургас правораздава като: 

1. Въззивна инстанция по наказателни, граждански и търговски дела, 

образувани по жалби и протести срещу първоинстанционните актове на 

окръжните съдилища в гр. Бургас, гр. Сливен и гр. Ямбол; 

2. Въззивен съд по административнонаказателни дела по Глава 

четвърта от ЗАНН /„Административнонаказателни санкции спрямо 

юридически лица и еднолични търговци“/; 

3. Съд по възобновяване на наказателни дела по Глава тридесет и 

трета от НПК;  

4. Съд по възобновяване на административнонаказателни дела по 

Глава четвърта от ЗАНН /„Административнонаказателни санкции спрямо 

юридически лица и еднолични търговци“/. 

 

През отчетната 2020 година в Бургаския апелативен съд са постъпили 

общо за разглеждане 1089 дела, или с 20 дела по-малко от предходната година, 

и с 56 дела повече от 2018 година. Постъплението от 1089 дела през 2020 г. 

представлява намаление от 1,8%  спрямо 2019 година и увеличение с 5,42% 

спрямо 2018 година. 
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Наред с висящите  към 1 януари 2020 година 92 броя дела, подлежащи за 

разглеждане са били общо 1181 дела, от които свършени 1040 дела и останали 

висящи в края на периода 141 броя дела. 

 

 
 

 Процентното съотношение на висящите дела към 31 декември 2020 г.  

спрямо постъпилите дела  през същата година е 12,95% , при 8,3% за 2019 г. и 

9,5% за 2018 г.  

 

 
 

През отчетната 2020 г. е намален с 2,15% на 1181 броят общо на делата 

за разглеждане от всякакъв характер, спрямо 1207 броя за 2019 г., но е  

увеличен с 6,21%  спрямо разгледаните през 2018 г.  1112 дела. 
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С 6,73%  е намален и броят на общо свършените дела 1040 спрямо 1115 

дела за 2019 г., а спрямо свършените 1014 през 2018 г. е увеличен  с 2,56% .  

 

Със съдебен акт по същество са приключили 955 дела или  91,83% от 

общо свършените дела, при съотношение 92,56% за 2019 г. и 92,11% за 2018 г.  

 

 
 

В тримесечен срок са свършени  88% от делата. Този показател показва, 

че постигнатата бързина в работата на съда е трайна тенденция, която се 

дължи на  традиционно добрата дейност на съдиите, ръководството и 

служителите на съда по предварителна подготовка, проучване, насрочване и 

срочното решаване на делата.  
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ІІ. ДВИЖЕНИЕ ПО ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ДЕЛА 

 

  1.  НАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

1.1. ПОСТЪПИЛИ 

През отчетната 2020 година в Апелативен съд – Бургас са постъпили 

общо 313 наказателни дела или с 24 дела повече от предходната 2019 година, 

когато те са били 289 броя. Налице е увеличение на постъплението с 8,3% 

спрямо 2019 г. и с 13,4 % спрямо 2018 г., когато делата са били 276 броя.  

По своята структура най-значителен е броят на въззивните частни 

наказателни дела - 170, което представлява 54,31% от общо постъпилите 

наказателни дела, следвани от въззивните общ характер дела - 74 броя при 

относителен дял от 23,64%.  

На трето място се нареждат наказателните дела за възобновяване по 

Глава тридесет и трета от НПК - 53 броя, които за пета година се отчитат като 

постъпление в Апелативен съд – Бургас, предвид възложената компетентност 

на апелативните съдилища със ЗИД на НПК /ДВ, бр. 42/2015 г., в сила от 

01.07.2015 г./. Тази група наказателни дела заема 16,93% от общото 

постъпление наказателни дела в съда.  

На следващо място са частните наказателни дела по чл. 243 от НПК - 8 

броя и дял от 2,6%, и постъплението по въззивните административни 

наказателни дела /по чл. 78а от НК/ с 8 броя, при относителен дял от 2,6%. 

От окръжните съдилища през отчетната година са постъпили общо за 

разглеждане :  

 Бургаския окръжен съд – 155 дела, при 145 за 2019 г. и 116 дела за  

2018 г.;   

 Сливенския окръжен съд – 56 дела, при 64 за 2019 г. и   63 за 2018 г.;  

 Ямболския окръжен съд –  50 дела, при 22 за 2019 г. и  35 за 2018 г.  
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През отчетния период са постъпили 53 наказателни дела за 

възобновяване от  9 от 14-те районни съдилища в района: Районен съд– Бургас 

– 21, Районен съд – Сливен – 3,  Районен съд – Ямбол – 11, Районен съд – 

Карнобат – 3, Районен съд - Несебър – 7,  Районен съд – Елхово – едно дело, 

Районен съд – Нова Загора – 2, Районен съд – Царево –  1, РС Айтос – 3. 

Постъпило е и от Окръжен съд – Бургас едно дело. 

 

 
 

         През 2020 г. са постъпили 66 искания за възобновяване, при постъпили 

74 за 2019 г. и 84 за 2018 г. През отчетната година отказите за образуване на 

дела за възобновяване са 13 при 16 броя за 2019 г. и при 24 за 2018 г.  С 

решението на съда по тези дела,  18 искания за възобновяване са оставени без 

уважение, 26 са възобновени и 2 дела са прекратени. За 2019 г.  по 40 дела  

исканията за възобновяване са оставени без уважение, а по 19 делата са 

възобновени и 5 броя са прекратени,  като през 2018 г. 34 искания за 

възобновяване са оставени без уважение, а по 18 - делата са възобновени и 4 

са прекратени. Запазва се тенденцията повечето искания за възобновяване да 

се оставят без уважение, което следва да се отчете като положителен атестат  

за качеството на работа на районните и окръжните съдилища в апелативния 

район.  

Всички наказателни дела за разглеждане през 2020 година са 341 броя, 

през 2019 г. са общо 320, а през 2018 г. - 309, което сочи за увеличаване  на 

общия брой наказателни дела с 6,6% спрямо делата през 2019 г. и с 10,6% 

спрямо разгледаните през 2018 г. 
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В общия брой на въззивните частни наказателни дела са включени и 

преобладават мерките за неотклонение по чл. 64 и чл.65 от НПК и други мерки 

за процесуална принуда, делата за УПО, произнасяне по мерки за 

неотклонение в съдебното производство по чл. 270 от НПК, образуваните по 

Европейска заповед за арест, предложенията за замяна на наказанието 

пробация с наказание лишаване от свобода, атакуваните прекратени от съдия-

докладчик в хода на подготвителните действия производства по чл. 249 от 

НПК, кумулации и др. 

 Процентното съотношение по видове дела спрямо общия брой 

постъпили дела през годините е показано на графиката по-долу: 
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Отчетена е тенденция за увеличаване постъплението на наказателните 

дела спрямо предходната година, което се отразява и при отчитане показателя 

„всичко за разглеждане” наказателни дела, видно от следващата графика. 

 

 
 

Висящите към 1 януари 2020 година наказателни дела са били 28, като в 

края на отчетната година техният брой е 46 дела. 
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С цел ограничаване и намаляване броя на отводите по делата в 

Апелативен съд – Бургас от 01.09.2015 г. е въведен Регистър на отводите и 

самоотводите. От справка по този регистър се установява, че за отчетната 2020 

година съдиите от наказателно отделение са направили 10 самоотвода. 

Поискан е и 1 отвод на съдия по искане на пострадал, неуважен от съдията. 

 

1.2 .  СВЪРШЕНИ  

През 2020 година съдиите от наказателно отделение при Апелативен съд 

– Бургас са свършили общо 295 наказателни дела, през 2019 г. - 292 

наказателни дела, а през 2018 г. – 278. Налице е увеличение на свършените 

дела с 1,03%, спрямо 2019 г. и с 6,12% спрямо 2018 г. 

Свършените дела със съдебен акт по същество в края на отчетния 

период са 282 и бележат растеж с 1,08% спрямо 2019 г. и с 10,59% спрямо 

2018 г., а именно: 

 

 
 

Забелязва се увеличение на броя на свършените наказателни дела, което 

е също функция от увеличеното постъпление спрямо предходната година. 

В тримесечен срок са свършени 81% от наказателните дела, който 

резултат бележи незначителен спад спрямо 2019 г., когато в тримесечен срок 

са свършени 88% от наказателните дела и спрямо 2018 г., когато е 89%. За 

това има обективни причини. По част от разглежданите дела със значителна 

фактическа и правна сложност се проведе ново въззивно съдебно следствие и 

се събраха нови доказателства, включително по указания на ВКС в 

отменителни решения. Изменението на  чл. 340, ал.1 от НПК, даващо  

възможност за изготвяне и обявяване на решението в по-дълъг  

(шестдесетдневен срок) също допринесе за понижаването на този показател. 

За предотвратяване на забава при изготвяне на съдебните актове без правно 
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основание, както през 2019 г., така и през отчетния период, на работни срещи 

на отделението е указано по-дългият законов срок да се прилага стриктно 

както е посочено в нормата на чл. 340, ал. 1 вр. чл. 308, ал. 2 НПК – само по 

дела с фактическа и правна сложност.  

Негативно на всички аспекти от работата на съдии и служители, 

включително и върху краткосрочното разглеждане на делата, се отрази 

извънредната епидемична обстановка, в която страната се намира от 

13.03.2020 г. и до сега. Двукратно, с разпореждания на заместник-

председателя на съда и ръководител на наказателно отделение от 13.03.2020 г. 

и 09.04.2020 г., насрочените за разглеждане в открито съдебно заседание дела  

бяха отсрочвани, по повод обявеното от Народното събрание на Република 

България на 13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с 

разпространението на коронавирусната инфекция в периода 13.03.2020 г. до 

13.04.2020 г. и решение в този смисъл на Висшия съдебен съвет от 15.03.2020 

г. Извънредното положение беше продължено до 13.05.2020 г. По тази 

причина дела, насрочени са разглеждане през месец март, бяха отсрочени за 

месеците май-юни.  

Отново поради коронавирусната инфекция бяха отлагани дела поради 

заболяване на страните. 

Съдиите традиционно полагат усилия да приключват съдебните 

производства и изготвят съдебните актове в разумни срокове, като работят в 

неработни дни и след работно време. За своевременното приключване на 

въззивните производства значение има и приложението на предвидената в чл. 

149, ал. 8 от НПК процесуална възможност за разпит на вещите лица чрез 

видеоконференция, която освен че запазва постигнатата срочност за 

приключване на наказателните дела, води и до  спестяване на значителни 

финансови средства от бюджета на съда. 

Обичайно, върху срочното приключване на наказателните дела, 

негативно влияе наличието на упълномощени за защитници адвокати, които са 

с претоварен график поради ангажирането им по множество други дела в 

страната, поради което подават молби за отлагане и съобразяване на 

насрочването на следващо заседание с ангажираността им по други дела за 

посочени дати  месеци напред. Въпреки съобразяването от страна на съда 

разпоредбите на чл. 22, ал. 3 и чл. 317 вр. чл. 271, ал. 3 от  НПК, предвиждащи 

разглеждане и решаване на делата, по които подсъдимият е задържан с 

предимство пред останалите дела, както и възможност за даване ход и 

разглеждане на делото в отсъствие на някой от няколкото защитници на един 

и същ подсъдим, неглижирането на същите разпоредби от адвокатите и 

осигуряване упражняването в пълен обен на правото на защита не позволяват 

прилагането на посочените норми във всички случаи.  

Постигнатият процент свършени дела сочи на устойчивост в срочното 

решаване на наказателните дела и отличава работата на съдиите от 

наказателно отделение като отговаряща на стандартите в чл. 6 от ЕКПЧОС за 

приключване на съдебните производства в разумен срок.  
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През 2020 г. няма отменени от Апелативен съд – Бургас 

първоинстанционни присъди поради липса на мотиви, което е добър атестат за 

качество на първоинстанционните съдебни актове.  

И през отчетната година се запазва положителната тенденция почти две 

трети от всички  проверени първоинстанционни присъди да са изцяло 

потвърдени от апелативния съд, съответно оставени в сила от ВКС.  

Отложените 40 дела са 14,93% от насрочените в открито съдебно 

заседание 268 наказателни дела, докато през 2019 г. са били 21 дела от 

насрочени 243 - 8,64%, а през 2018 г. те са били 12,44%. Основни причини за 

отлагане на делата са ангажираността на упълномощените защитници и 

повереници или на вещите лица, назначаване на повторни или допълнителни 

експертизи от въззивния съд,  заболяване на страни, вещи лица или свидетели. 

През отчетния период наказателните дела се насрочват в месечен срок от 

постъпването им в съда. Единични са случаите на насрочване в двучесечен 

срок, след разрешение на председателя на съда,  на сложни от фактическа и 

правна страна дела с огромен обем приложени материали, с необходимост от 

назначаване на повторни и/или допълнителни експертизи и трудности с 

осигуряването  на вещи лица. Най-вече това важи за вещи лица по 

съдебномедицински и автотехнически експертизи, които са дефицитни за 

апелативния район, особено при извършени вече няколко експертизи от такива 

специалисти по делото.  

Положителен принос за своевременното и компетентно разглеждане и 

решаване на наказателните дела с международен елемент има участието и 

представителството на апелативния район в Националната мрежа за 

международно сътрудничество по наказателни дела на съдии от Бургаски 

апелативен,  окръжен и районен съд, както и от Сливенския окръжен съд.   

 

  

1.3. РЕШЕНИ  
 

През 2020 година в Апелативен съд – Бургас са решени със съдебен акт 

по същество 282 дела, докато за 2019 г. са общо 279 въззивни наказателни 

дела, 255 - за  2018 г. Съотношението на решени със съдебен акт по същество 

спрямо общо решени е 96%. Преобладават решенията по въззивните частни 

наказателни дела - 55%, срещу 20,7% въззивни общ характер дела за 2020 г. 

Решените със съдебен акт по същество спрямо общо решени наказателни дела 

за възобновяване са 14,9% и най-незначителен е процентът от 2,37% на 

решените въззивни наказателни административни дела. 

      Решените по същество въззивни наказателни и частни дела, 

разпределени по съдилищата в района през 2020 г. са: 153 броя на Бургаски 

окръжен съд; 51 на Сливенски окръжен съд; 44 на Ямболски окръжен съд.  

Решените по същество въззивни наказателни и частни дела, 

разпределени по съдилищата в района през 2019 г. са: 136 броя на Бургаски 

окръжен съд; 61 на Сливенски окръжен съд; 27 на Ямболски окръжен съд.  
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        Решените по същество въззивни наказателни и частни дела, 

разпределени по съдилищата в района през 2018 г. са: 117 броя на Бургаски 

окръжен съд, 64 на Сливенски окръжен съд, 33 - на Ямболски окръжен съд. 

 

Наказателните дела за възобновяване, решени със съдебен акт по 

същество са: 

 за 2020 г. са общо 44: 8 на РС Ямбол; 15 на Районен съд – Бургас; 3 на 

РС – Карнобат; 6 на РС – Сливен; по 1 брой на ОС – Бургас, РС –

Царево и РС – Средец; 2 на РС – Нова Загора и РС – Айтос и 5 на РС –

Несебър. Прекратени са по едно дело на РС – Бургас и РС – Ямбол. 

 за 2019 г. са: 19 на РС – Ямбол; 22 на Районен съд – Бургас; 4 на РС –

Карнобат; 8 на РС – Сливен; по 3 броя на РС – Царево и РС – Несебър; 

2 на РС – Нова Загора и по 1 брой на РС – Малко Търново, РС – 

Елхово, РС – Тополовград.  

 за 2018 г. са: 1 на Бургаски окръжен съд, 5 на Районен съд – Айтос, 20 

на Районен съд – Бургас, по 3 броя на Районни съдилища – Царево и 

Нова Загора, 6 на Районен съд – Сливен, по 2 броя на Районни 

съдилища Елхово и Поморие, 12 на Районен съд – Ямбол, и по 1 брой 

на Районни съдилища – Карнобат и Несебър.   

 

РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО  

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ  

 
 

По искане на 

Главния прокурор 

По искане на 

осъдения / защитника 

15 29 

 

 

Оставените без уважение искания за възобновяване спрямо всички 

постъпили искания, както бе посочено по-напред в изложението,  е атестат за 

много доброто качество на работа на районните и окръжните съдилища в 

апелативния район, констатирано при проверка на актовете им от Апелативен 

съд –Бургас по реда на Глава Тридесет и трета от НПК. 
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Съобразно структура на престъпността за отчетната 2020 г., най-висок 

относителен дял аналогично с предходните години заемат решените въззивни 

наказателни общ характер дела за престъпления по транспорта. Аналогични с 

предходните отчетни години са и данните за относителния дял на останалите 

видове дела съобразно предмета на обвинението. Традиционно на второ място 

по брой решени дела, спрямо общия брой ВНОХ дела, са тези за престъпления 

против личността и основно убийства по чл. 115 и чл. 116 от НК. Относително 

стабилен дял заемат престъпленията против финансовата и данъчната система.  

 

Сравнителната таблица показва движението на решените дела през 2020 г.  

и  посочените в доклада съотношения: 

 

предмет на обвинението 

решени спрямо 

общо за 

разглеждане 

ВНОХД 

изразено в % 

престъпления по транспорта- чл. 340-343 НК 36,37 

убийства- чл. 115-119 НК 9,1 

кражби и грабежи- чл. 196, 199 НК 6,07 

престъпления, свързани с противозаконна дейност с наркотични 

в-ва - чл. 354а, ал. 1 и 2, чл. 354б НК 6,07 

престъпления против паричната и кредитната система - чл. 243 - 

252 НК 

 чл. 124, 123 НК 9,1 

други 33,29 

 

Констатираният и през отчетната 2020 г. най-висок относителен дял на 

делата за престъпления по транспорта се дължи основно на управлението на 

МПС с превишена и несъобразена с пътните условия скорост. Увеличават се 
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делата за настъпили произшествия поради употреба на наркотични вещества 

от подсъдимите водачите на МПС.  

През 2020 година е налице лек спад спрямо 2019 г. и 2018 г. в 

постъплението по т. нар. корупционни дела (съобразно изпратения на 

съдилищата списък на корупционните престъпления по заповедта, издадена от 

председателя на ВКС). Делата с обвинения за несъщински корупционни 

престъпления, като тези по чл. 282 и чл. 283а от НК, отново бележат  

намаление, като през 2019 г. беше разгледано едно такова дело срещу ЧСИ от 

района на Окръжен съд-Бургас. През 2018 г. е решено също едно дело по чл. 

282 от НК срещу началник сектор „Борба с организираната престъпност“ – 

Стара Загора. Трудностите при доказване на субективната страна на 

престъплението по служба вероятно обяснява и намаления брой такива 

обвинения.  

Постъплението на дела за престъпления против собствеността, 

включително квалифицирани грабежи и кражби при опасен рецидив,  показва 

устойчивост, което се обяснява с неблагоприятните социални и икономически 

фактори като обедняване, безработица, липса на образование, приток на голям 

брой туристи от страната и чужбина в морските курорти и селища в региона, 

закономерно привличащи криминален контингент. 

Все още има забавени разследвания при престъпленията против 

данъчната система. Голяма част от обвиненията по такива дела са за деяния 

извършени  пет и повече години преди отчетния период, което изключително 

затруднява доказателствената дейност на съда, особено при необходимост от 

събиране на гласни и писмени доказателства, тъй като свидетелите се 

затрудняват да възпроизведат факти от предмета на доказване, а поради 

изтеклия законоустановен срок за съхранение на счетоводните документи не 

могат да се съберат необходимите счетоводни доказателствени материали.  

При въззивните частни наказателни дела и през 2020 г. преобладават 

обжалвани мерки за неотклонение по чл. 64 и 65 от НПК в досъдебната фаза 

на процеса, следвани от частните дела за проверка на атакувани 

първоинстанционни съдебни актове за контрол върху постановленията на 

прокурора за прекратяване на наказателното производство по чл. 243 от НПК, 

за замяна на пробационни мерки с „лишаване от свобода”, за върнати дела на 

прокурора за доразследване и/или изготвяне на нов обвинителен акт, за 

кумулации, за условно предсрочно освобождаване, производства по Закон за 

екстрадицията и Европейската заповед за арест и др. 

От решените общо 93 дела за законосъобразността на мерки за 

неотклонение по чл. 64 и 65 от НПК, потвърдени са 82,8% от определенията на 

окръжните съдилища, 7 са отменени, 2 са изменени и 2 са прекратени. Този 

резултат от въззивния контрол и липсата на данни за постановени от ЕСПЧ 

осъдителни решения във връзка с дейността на съдилищата от района на  

Апелативен съд – Бургас по чл.5 от ЕКПЧ относно мерките за процесуална 

принуда сочи, че съдиите от окръжните съдилища и съдиите от Апелативен 

съд – Бургас правораздават при стриктно съобразяване на стандартите по чл. 5 
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от ЕКПЧОС, задълбочено и прецизно разглеждат и решават делата свързани с 

ареста на граждани. 

Апелативият съд е решил 8 частни наказателни дела по чл. 243 от НПК, 

като е отменил определението на първоинстанционния съд по 1 дело, което 

представлява 12,5% от решените. Процентното отражение на този показател 

също сочи за прецизна работа на окръжните съдилища в производствата за  

съдебен контрол върху постановеното от прокуратурата прекратяване на 

наказателното производство. 

 

   

2.  ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

  2.1. ПОСТЪПИЛИ 

 

В гражданско отделение на Апелативен съд – Бургас през отчетната 

2020 г. по щат работят петима съдии – заместник-председателят Румяна 

Манкова, Събина Христова, Албена Зъбова, командирована от БОС до 

заемането на свободна съдийска бройка за съдия в гражданско отделение, за 

която има обявен конкурс от ВСС. След пенсионирането на съдия Мария 

Тончева на 25.10.2019 г., на нейно място, считано от 01.11.2019 г. и до 

настоящия момент, е командирована съдия Калина Пенева от Окръжен съд – 

Бургас. На друга свободна щатна бройка са командировани последователно, 

както следва: Добрин Кючуков от ЯОС – за 3 месеца, считано от 02.01.2020 г. 

до 11.04.2020 г., Росица Стоева от ЯОС – за 6 месеца, считано от 01.06.2020 г. 

до 30.11.2020 г., Кремена Лазарова от БОС – за 6 месеца, считано от 

01.12.2020 г.  Отделението се ръководи от съдия Румяна Манкова – Заместник 

на административния ръководител, заместник - председател на Бургаски 

апелативен съд, която заема тази ръководна длъжност от 23.12.2018 г.  

При сравнително запазената тенденция за увеличаване на постъплението 

(529 броя дела за 2020 г. при 456 броя дела за 2019 г. и 433 дела за 2018 г.), в 

края на 2020 г. са останали висящи производствата по 49 броя граждански 

дела (в това число въззивни граждански, частни граждански и частни 

граждански дела по чл. 274, ал. 2 ГПК)  като за 2019 г. са 32, при  38 броя 

граждански дела за 2018 г. Постъплението за 2020 г. спрямо 2019 г. бележи 

увеличение  с 16% и с 22,17% спрямо 2018 г. 

Тези цифри и съотношения са много добър атестат за положените от 

съдиите в гражданско отделение усилия при значителното увеличение на  

пъстъпилите за разглеждане дела.  
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Движението по въззивни граждански дела е показано в графиката по-

долу: 

 

 

 

Заедно с висящите към 1 януари 2020 г. дела, общият брой на  

гражданските  дела за разглеждане  възлизат на 561 броя при 494   за 2019 г. и  

459 дела за 2018 г. 

Увеличеният брой на висящи в края на годината дела се дължи на 

обективни причини, предвид пандемичната обстановка в страната след м. март 

2020г., което доведе до отлагане на дела, поради заболяване или наложена 

карантина поради ковид - 19 на страни и техни процесуални представители.   

 

0

100

200

300

400

500

600

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

433 456 

529 

Постъпили за разглеждане граждански дела 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Заварени към 
01.01. 

несвършени дела 

Новообразувани 
за годината 

Висящи в края на 
годината към 

31.12. 

13 

104 

13 
24 

117 

20 20 

183 

46 

Въззивни граждански дела 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 



17 
 

 
 

От всичко постъпили граждански дела за разглеждане през 2020 година, 

от Бургаски окръжен съд са общо  376 броя, през 2019 г. са  322 броя, при 314 

дела за 2018 г.  

За Окръжен съд – Сливен тези данни са съответно: 94 броя за 2020 г., 77 

броя за 2019 г. и  48 дела през 2018 г.  

От Ямболски окръжен съд са постъпили съответно 61 броя за 2020 г., 48 

броя за 2019 г. и  69 дела за 2018 г. 

И през 2020 г., както и през 2019 г., няма постъпили дела от други 

съдилища, докато през 2018 г. са отчетени постъпили две дела от районни 

съдилища /Бургас и Добрич/.  

От общо постъпилите през 2020 г. граждански дела, въззивните гр. дела 

са 183 броя, за 2019 г. са 117 броя, при 104 броя дела за 2018 г.  

Частните граждански дела, които са постъпили пред 2020 г. са 350 броя 

(включително 133 бр. ч. гр. д. по чл. 274, ал. 2 ГПК), постъпилите през 2019 г. 

са 330 броя (включително 68 бр. ч. гр. д. по чл. 274, ал. 2 ГПК) при 329 броя за 

2018 г. (включително 44 бр. ч. гр. д. по чл. 274, ал. 2 ГПК). 

Посочените цифри за постъпленията на гражданските дела налагат извод 

за тенденция към увеличаване броя на постъпващите от окръжните съдилища 

въззивни граждански дела и частните граждански дела спрямо предходната 

година.  

През 2020 година има постъпили  6 броя жалби за бавност по чл. 255 

ГПК, като 2 броя са на Окръжен съд – Бургас /1 прекратено и 1 не уважено/; 3 

на Окръжен съд – Сливен /1 прекратено и 2 без уважение/ и 1 на Окръжен съд 

– Ямбол /не уважава жалбата за бавност/. През 2019 година няма постъпили 

жалби за бавност. През 2018 г. е постъпила една молба за определяне срок при 

бавност от Окръжен съд – Бургас, която е била уважена. Ниското постъпление 

на молби за определяне срок при бавност дава основание да се направи извод, 

че окръжните съдилища спазват  инструктивните срокове по 

0

100

200

300

400

500

600

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

459 494 

561 

Граждански дела за разглеждане -  
постъпили и висящи 



18 
 

администрирането и разглеждането на делата, както и срока за постановяване 

на съдебните актове, което е отличен показател за работата им. 

Както и в доклада от предходната година, в настоящия също следва да 

намери отражение резултатът от анализа на отводите (спр. решение на ВСС по 

протокол № 42/23.07.2015 г. и писмо № 236/11.06.2015 год. на Председателя 

на ВКС Лозан Панов). От отразените данни в регистъра на отводите и 

самоотводи на съдиите от АС – Бургас, от 01.01.2020 г.  до края на отчетния 

период е видно, че съдиите в гражданско отделение на Апелативен съд – 

Бургас са направили 8 самоотвода, от които 1 по въззивно гражданско дело по 

молба на въззивника и останалите - по частни граждански дела. 

В седем от случаите на самоотвод по пет от делата, съдиите от 

гражданско отделение на Апелативен съд – Бургас са се отвели от разглеждане 

на делото поради това, че по други дела са приели отвод, направен от същата 

страна, ноторно известна с отводите си спрямо съдии от цялата страна. 

Останалите самоотводи са по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, поради близки 

отношения между съдията и страна по делото или негов процесуален 

представител. Отводите са мотивирани, съобразно указанията в писмо № 

236/11.06.2015 г., в който смисъл законовите изисквания следва да се считат 

съобразени. 

 

  2.2. СВЪРШЕНИ  

 

През 2020 г. от общо 203 въззивни граждански дела за разглеждане, 157 

дела са свършени. За сравнение през 2019 г., от общо разгледаните 141 

въззивни граждански дела, 121 дела са свършени., а през 2018 г. са свършени 

93 от общо разгледани 117 броя въззивни граждански дела. Процентното 

съотношение на свършените спрямо разгледаните дела е 75% през отчетната 

2020 г., в предходната 2019 г. е 86% , през 2018 г. това съотношение е 79,5%. 
 

вид дело 

брой 

свършени 

дела 

от тях - 

свършени  

в срок до 3 

месеца 

относителен дял на 

свършените дела в 3-мес. 

срок към общо 

свършените дела в % 

брой дела за 

разглеждане 

останали към 

31.12.2021 г. 

въззивно 

гражданско 157 118 75 46 

в.частно 

гражданско 218 218 100% 8 

ч.гр. по чл.274, 

ал. 2 ГПК 133 133 100% 2 
 

Налице е и сравнително добър процент на общо свършени граждански 

дела спрямо всички дела за разглеждане. Нереално е да се очаква, че 100% от 

делата ще приключат в края на годината, при непрекъснато постъпление и 

насрочване на дела за следващата година. Освен това, както се посочи по-горе, 

следва да се отчита отлагането на дела в пандемичната обстановка през 

годината, а също и наличието на спрени дела поради отправено преюдициално 

запитване по реда на чл. 631 ГПК, по което е образувано дело на Съда на ЕС. 



19 
 

Прекратени са производствата по 23 въззивни граждански дела през 

2020 г., от които 16 броя на Бургаски окръжен съд и 7 броя на Сливенски 

окръжен съд. Прекратени през 2019 г. са производствата по 14 въззивни 

граждански дела през 2019 г., от които 11 на Бургаски окръжен съд и 3 на 

Ямболски окръжен съд. Прекратените производствата през 2018 г. са по 6 

въззивни граждански дела от които 4 на Бургаски окръжен съд и 2 на 

Ямболски окръжен съд. Причините са - поправка на очевидна фактическа 

грешка, произнасяне по чл. 248 ГПК за съдебните разноски, констатирани  

нередовности на въззивните жалби, по които делата са върнати за надлежно 

администриране на първата инстанция, оттегляне на жалбата, отпаднал правен 

интерес.  

Прекратените частни граждански дела са 20 броя и 7 броя прекратени 

частни граждански дела по чл. 274, ал. 2 ГПК. По частните граждански дела 

производството пред Апелативен съд – Бургас е прекратено и делата са 

върнати на съответния окръжен съд за отстраняване на нередовности на 

жалбите, относно внасяне на дължимата държавна такса, връчване на препис 

от частната жалба на противната страна, прилагане на доказателства за 

момента, от който тече срокът за обжалване, прилагане на пълномощно на 

подателя на жалбата, окомплектоване на делото с приложенията. И през 

отчетната година при връщане на въззивна или частна жалба по гражданско 

дело, поради пропуски в администрирането от окръжните съдилища, делото се 

вписва в специален регистър на разпорежданията на Апелативен съд – Бургас, 

с отбелязване името на съдията- докладчик. В посочения регистър през 2020 г. 

са  вписани 23 дела, като през 2019 г. са  вписани 29 дела, а през 2018 година 

са вписани 16 дела, върнати на окръжните съдилища за администриране на 

жалбите. Може да се направи извод за устойчивост на прекратените 

граждански дела през отчетния период, поради ненадлежно администриране 

на въззивните жалби, което налага да се засили вниманието на съдиите от 

окръжните съдилища в апелативния район за преодоляване на пропуските в 

тази насока. 

Разпределението по съдилища на върнатите за администриране жалби 

през 2020 г. е следното: 14 на Окръжен съд – Бургас, 8 на Сливенски окръжен 

съд и 1 на Ямболски окръжен съд. По съдилища върнатите за администриране 

жалби през 2019 г. се разпределят по следния начин: 22 на Окръжен съд – 

Бургас, 4 на Сливенски окръжен съд и 1 на Ямболски окръжен съд. За 2018  г. 

са 9 на Окръжен съд – Бургас, 2 на Сливенски окръжен съд и 5 на Ямболски 

окръжен съд. Ето защо дадените изрични препоръки в докладите от 

извършените проверки от Апелативен съд – Бургас през 2017 г. за намаляване 

броя на изпратените нередовни въззивни жалби следва да продължат да се 

изпълняват, което да доведе до трайно преодоляване на тази слабост в 

работата.  

След изправяне на нередовностите на частните жалби по прекратените 

дела и връщането им в Апелативен съд – Бургас, същите се разпределят на 
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първоначалните докладчици, в изпълнение разпоредбата на чл. 80, ал. 9 от 

Правилника за администрация в съдилищата. 

В предходния отчетен доклад за 2019 г. посочихме противоречива 

практика на ВКС по въпроса: при подадена една частна жалба от 

различни лица, в хипотезата на обикновено другарство, дължи ли всеки 

от жалбоподателите държавна такса в размер на по 15 лв. на основание 

чл. 19 от ТДТССГПК. Считаме, че и към момента е налице необходимост 

от отговор на поставения въпрос.  

Средната продължителност на разглеждане на въззивните граждански 

дела е три месеца, а на частните граждански - един месец, който резултат е 

отличен показател за провеждане на съдебния процес в разумен срок, в 

контекста на практиката на ЕСПЧ по чл. 6 от ЕКПЧ. Наличието на дела, 

разгледани в по-дълъг от тримесечния срок през отчетната 2020г. е обусловено 

от извънредната епидемиологична обстановка в страната във връзка с ковид-

19, което наложи отлагане разглеждането на делата в открито съдебно 

заседание, поради заболяване или наложена карантина на страните или 

пълномощниците им. 

Към 31 декември 2020 г. в гражданско отделение на Апелативен съд – 

Бургас има спрени производства по 10 въззивни граждански дела, като по две 

от тях спирането е допуснато през 2016 г. (в.гр.д. № 3/2014 г. и  в.гр.д. № 

328/2015 г.), по в.гр.д. №  39/2018 г. - през 2018 г., а останалите са спрени през 

2020 г. Производството по 4 от делата е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 

от ГПК и се изчаква влизане в сила на решение по преюдициален спор, а по 6  

дела производството е спряно на основание чл. 631 ГПК до произнасянето на 

Съда на Европейския съюз по преюдициално запитване. Деловодителите от 

гражданско отделение, по разпореждане на съдиите докладчици, периодично 

изискват информация за развитието на делата по преюдициалния спор.  

При горните данни относно срочността на разглеждане на въззивните 

граждански дела в условията на пандемичната обстановка през отчетната 

година  може да заключим, че съдиите от гражданско отделение имат отлични 

резултати. Изключенията са свързани с обективни, респективно законово 

обосновани причини и в крайна сметка са в полза на едно, както 

своевременно, така и качествено правосъдие, при надлежно изясняване на 

спорните по делото факти и точно прилагане на съответния закон, при 

съобразяване на задължителната съдебна практика.   

 

  2.3. РЕШЕНИ С АКТ ПО СЪЩЕСТВО 

 

През 2020 г. в Апелативен съд – Бургас са решени със съдебен акт по 

същество 134 въззивни граждански дела, а през 2019 г. са 107 въззивни дела. 

През 2018 г. решените със съдебен акт по същество  въззивни гр. дела са 87. 

Разпределени по съдилищата са съответно: за 2020 г. - 176 на Бургаски 

окръжен съд, 42 – Сливенски окръжен съд и 15 на Ямболски окръжен съд. 

През 2019 година са - 81 на Бургаски окръжен съд, 10 на Сливенски окръжен 
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съд  и 16 на Ямболски окръжен съд, през   2018 г. -   65 са на Бургаски 

окръжен съд, 12 броя на  Сливенски окръжен съд  и 10 на Ямболски окръжен 

съд.  

Решените дела с акт по същество от Апелативен съд – Бургас през 2020 

г. имат твърде разнообразен предмет, съотношението на което е показано в 

приложената таблица:  

 

анализ на разгледаните въззивни 

граждански дела по предмет на иска 

брой и % съотношение на решените, 

спрямо всичко разгледани в.гр.дела 

през 2020 г. 

общо свършени в.гр.д. = 157 бр. 

ЗЗД / всички видове искове/ 49 бр.                      31,2 % 

искове по ЗОДОВ 7 бр.                         4,46 % 

ЗПКОНПИ 2 бр.                         1,27 % 

искове по ЗС 7 бр.                         4,46 % 

всички искове по КЗ 47 бр.                     29,94 % 

о чл. 124 ГПК 5 бр.                         3,19 % 

искове по СК 5 бр.                         3,19 % 

други 35 бр.                     22,29 % 

 

Почти всички съдебни актове по въззивните граждански дела са 

изготвяни от съдиите докладчици в едномесечния срок по чл. 235, ал. 5 от 

ГПК. Само осем решения по въззивни граждански дела са постановени извън 

законния срок, което е незначително - от 5 до 17 дни. 

Отложените 15 дела съставляват 9,74% от насрочените в открито 

съдебно заседание 154 дела, докато през 2019 г. са 26 дела от насрочени 144 и 

са 18,06%, а през 2018 г. те са били 9,71%. Основна причина за отлагане на 

делата е ангажираността на упълномощените защитници или на вещите лица, 

но също и назначаване на повторни или допълнителни експертизи от 

въззивния съд, както и отлагане поради заболяване. 

Частните граждански дела, приключили с постановен съдебен акт  по 

същество през 2020 г. са 194 (от общо 215, от които 21 броя са прекратени); 

през 2019 година са 244 (от общо 273 , от които 29 броя са прекратени) и през 

2018 г. са 268 (от общо 283, от които 15 броя - прекратени). Частните 

граждански дела по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК, след изменението на 

разпоредбата /ДВ, бр. 50/2015 г./, за разглеждане през 2020 г. са 135, свършени 

са 133 дела, като решените с акт по същество са 126 и само 7 са прекратени. 

През 2019 година са 70 броя, като общо приключилите са 68, всички със 

съдебен акт по същество, при  47 броя за разглеждане през 2018 г., като общо 

приключили са 45, от които 39  с акт по същество и 6 - прекратени. В 

разглеждането на последната група дела участват съдиите от гражданско и 

търговско отделение. 

При частните граждански дела, разгледани през 2020 г., както и през 

предходната година, най-голям дял заемат частните жалби  по обезпечения и 
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против действията на ДСИ и ЧСИ, следвани от делата образувани по чл. 274, 

ал. 1 ГПК. 

 

анализ на разгледаните частни 

граждански дела по предмет на иска 

брой и % съотношение на решените, 

спрямо всичко разгледани ч.гр.дела 

през 2020 г. 

общо свършени ч.гр.д. = 218 бр. 

Обжалване действията на СИ 27 бр.                         12,38% 

Обезпечения- чл.389 и сл. ГПК 40 бр.                         18,35% 

по чл. 274, ал.1 ГПК 31 бр.                          14,22% 

ЗПКОНПИ 4  бр.                            1,84% 

Други в. частни производства 116 бр.                        53,21% 

 

Съдебните актове по частните граждански дела са постановявани и 

изготвяни  преди изтичане на месечен срок от образуване на делото, което 

означава, че всички са изготвяни в срока по ГПК. 

 

 

3.  ТЪРГОВСКИ ДЕЛА 

 

  3.1. ПОСТЪПИЛИ 

 

През отчетната 2020 г. в търговско отделение са работили трима съдии 

титуляри – Павел Ханджиев, (заместник-председател и ръководител на 

търговско отделение), Нели Събева (до 31.05.2020 г.) и Илияна Балтова. Съдия 

Нели Събева е освободена от длъжност, считано от 01.06.2020 г., поради 

пенсиониране.  

През цялата година като командирована на мястото на  пенсионираната 

през 2019 г. съдия Румяна Казларова работи съдия Христина Марева от 

Окръжен съд - Сливен. От 01.06.2020 г. до 30.11.2020 г. на мястото на съдия 

Събева е работил като командирован съдия Кирил Градев от Окръжен съд – 

Бургас. От 01.12.2020 г. като командирован за срок от шест месеца в 

отделението работи съдия Иван Воденичаров от Окръжен съд – Бургас. По 

решение на Общото събрание на съдиите, взето в предходен отчетен период, 

съдия Албена Зъбова от гражданско отделение е участвала с 50% натовареност 

и в работата на търговско отделение, като съответно е намалена 

натовареността й в гражданско отделение също на 50%. По решение на ОСС 

от 17.12.2020 г., считано от 18.12.2020 г. съдия Зъбова е изключена от 

разпределението на въззивни търговски дела, а считано от 01.01.2021 г. – и от 

разпределението на частни търговски дела, и по този начин тя ще продължи да 

правораздава изцяло в гражданско отделение. 

Съществено отражение върху работата на отделението и 

статистическите данни за годината дават няколко съществени фактора: 

Първо: С оглед изменението на чл. 113 ГПК, обн. ДВ, бр. 100 от 2019 г., 

предвиждащо, че делата по искове на и срещу потребители се разглеждат и 
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образуват като граждански, на 17.02.2020 г. се проведе ОСС при АС – Бургас, 

което прие изменения в Правилата за случайно разпределение на делата и 

натовареността на съдиите в Апелативен съд – Бургас. В резултат на тези 

изменения делата, постъпващи от окръжните съдилища, по искове на и срещу 

потребители от датата на решението на ОСС се образуват като въззивни 

граждански, съответно въззивни частни граждански дела, дори ако в първата 

инстанция са били образувани и разгледани като търговски. Въззивните дела 

по чл. 113 ГПК заедно с делата по КЗ със същото решение на ОСС бяха 

отделени в нова група за разпределение: „Въззивни граждански дела по 

Кодекса за застраховането и по чл. 113 ГПК“, а частните дела по чл. 113 ГПК 

бяха включени в група заедно с частните граждански дела по чл. 274, ал. 2 

ГПК. Решено беше делата от двете новосъздадени групи - „Частни граждански 

дела по чл. 274, ал. 2 и по чл. 113 ГПК“ и „Въззивни граждански дела по 

Кодекса на застраховането и по чл. 113 ГПК“ - да се разпределят на случаен 

принцип между всички съдии от гражданско и търговско отделение. 

Вследствие на тези решения, от 18.02.2020 г. делата по искове на и срещу 

потребители, които до този момент са били образувани и разглеждани като 

търговски, се образуват като граждански и се разпределят на случаен принцип 

между всички съдии от гражданско и търговско отделение. Това води до 

намаляване на броя на въззивните търговски и частните търговски дела и до 

увеличаване на броя на въззивните граждански и частните граждански дела 

през 2020 г. Промяната засяга най-вече делата по Кодекса за застраховането и 

споровете във връзка с банкови кредити, отпуснати на физически лица. Това 

обстоятелство и причините, довели до него, следва да се взимат под внимание, 

когато се отчитат и съпоставят данните за броя на делата и натовареността на 

съдиите в гражданско и търговско отделение. 

Второ: През цялата 2020 г. продължи неблагоприятната ситуация 

отделението да функционира в непостоянен персонален състав. 

Командироването на съдии остава единствената практическа възможност да се 

осигури функционирането на търговско отделение, но малкият общ брой 

съдии и честата смяна на командированите съдии създават постоянни 

затруднения при съставянето на графика за съдебните заседания. 

Трето: Пандемията, предизвикана от новия корона вирус SARS-Cov-2, 

засегна през изминалата 2020 г. целия свят и всички аспекти на обществения 

живот, в т.ч. правораздаването. Приетите от законодателната власт и 

правителството противоепидемични мерки се отразиха върху дейността на 

Апелативен съд – Бургас, като доведоха до удължаване на сроковете за 

образуване и разглеждане на делата, за обявяване на съдебните актове и 

връчване на съдебните книжа. Наложи се пренасрочване на цели съдебни 

заседания, отлагане на насрочени съдебни заседания поради заболяване на 

членове на съдебните състави, съдебни секретари, страни, адвокати и вещи 

лица. Възникнаха затруднения при произнасянето на съдебните състави 

заради ограничения при посещаване на съдебната палата и заради заболели 

съдии. 
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 Към 1 януари 2020 г., в началото на отчетния период, в отделението са 

останали несвършени 24 броя въззивни търговски дела от предходната година. 

В края на 2020 г. броят на несвършените дела е 27. Резултатът показва, че 

съдиите в отделението са свършили почти толкова дела, колкото са постъпили 

през годината, като по този начин поддържат оптимална висящност на делата. 

Този показател често зависи от външни фактори и не може сам по себе си да 

даде напълно точна информация за ефективността на дейността. Различният 

брой дела в края на отчетните периоди се обяснява с неритмичното 

постъпление на дела от първоинстанционните съдилища в края на годината, 

когато не е възможно по обективни причини те да са разгледат и свършат 

преди края на отчетния период. Сравнение по тези показатели е показано в 

графиката: 

 
 

Към 01.01.2020 г. са останали несвършени 8 броя частни търговски дела.  
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През годината се отчита намаление на въззивните търговски дела и на 

частните търговски дела. То следва да се отдаде на законодателното 

изменение в чл. 113 ГПК и образуването на всички дела от и срещу 

потребители като граждански, вместо като търговски.  

През 2020 г. е образувано едно частно търговско дело по жалба за 

бавност; през 2019 г. не е имало такова, а през 2018 г. е едно. Тези устойчиви 

данни показват, че окръжните съдилища осъществяват дейността по 

образуване, насрочване, разглеждане и решаване на делата в разумни срокове.  

През 2020 г. в ТО на Апелативния съд са постъпили за разглеждане 

общо 343 дела, от които 39 въззивни граждански дела, 95 въззивни търговски 

дела, 12 частни граждански дела, 139 частни търговски дела и 58 частни 

граждански дела по чл. 274, ал. 2 ГПК, които заедно с висящите 31 броя са 

общо 374 дела за разглеждане.  

През 2019 г. в търговското отделение на Апелативен съд – Бургас са 

постъпили 394 дела, в т.ч. частни граждански дела по чл. 274, ал. 2 ГПК, 

разгледани от съдиите в търговско отделение – 30 броя. Заедно с висящите в 

началото на периода 30 броя (в т.ч. 1 частно гражданско дело по чл. 274, ал. 2 

ГПК) се получават общо дела за разглеждане през 2019 г. в отделението 424 

броя.  

През 2018 г. в търговското отделение на Апелативен съд – Бургас са 

постъпили 344 дела, в т.ч. частни граждански дела по чл. 274, ал. 2 ГПК, 

разгледани от съдиите в търговско отделение – 20 броя. Заедно с висящите в 

началото на периода 21 броя (в т.ч. 1 частно гражданско дело по чл. 274, ал. 2 

ГПК) се получават общо дела за разглеждане през 2018 г. в отделението 365 

броя.  

От постъпилите въззивни търговски дела през 2020 г., 85 броя са от 

Окръжен съд – Бургас, 7 са на Окръжен съд – Сливен и 10 на Окръжен съд – 

Ямбол. От постъпилите частни търговски дела през 2020 г., 113 броя са от 

Окръжен съд – Бургас, 14 са на Окръжен съд – Сливен и 12 на Окръжен съд – 

Ямбол. От всички търговски дела, въззивни и частни, постъпили през 2019 г., 

280 броя са от Окръжен съд – Бургас, 53 са на Окръжен съд – Сливен и 31 на 

Окръжен съд – Ямбол. От всички търговски дела за разглеждане през 2018 г. 

247 броя са на Окръжен съд – Бургас. Делата на Окръжен съд – Сливен през 

2018 г. са 44. От Окръжен съд – Ямбол за разглеждане през 2018 г. са били 33 

дела. Обяснимо, най-голямо е постъплението на въззивните търговски и 

въззивните частни търговски дела от Бургаският окръжен съд, който е и най-

големият окръжен съд в съдебния район. 

С цел ограничаване и намаляване броя на отводите по делата в 

Апелативен съд–- Бургас от 01.09.2015 г. е въведен Регистър на отводите и 

самоотводите. От справка по този регистър се установява, че за отчетната 2020 

година съдиите от търговско отделение са направили 1 самоотвод и 1 отвод на 

състав за търговски дела. За 2019 г. са направили 5 самоотвода по 5 търговски 

дела, а за 2018 г. съдиите от търговско отделение са направили 5 самоотвода 

по 5 търговски дела. Анализът на горните данни налага извод, че съдиите 
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подхождат отговорно към института на отвода и се съобразяват със законовата 

уредба. 

 

           3.2.  СВЪРШЕНИ 

 

През 2020 г. са общо разгледани 126 броя въззивни търговски дела. През 

2019 г. са  общо разгледани 201 броя въззивни търговски дела, през 2018 г. са  

общо разгледани 158 въззивни търговски дела., а са свършени 99 дела при 177 

дела за 2019 г. и  134 дела  за 2018 г.  

Свършени през годината в  търговско отделение на Апелативен съд – 

Бургас са общо 327 дела - 90 въззивни търговски дела, 135 частни търговски 

дела и 58 частни дела по чл. 274, ал. 2 ГПК, 32 въззивни граждански дела и 12 

частни граждански дела, разгледани от съдии в търговско отделение.   

Свършени през 2019 г. в  търговско отделение на Апелативен съд – 

Бургас са общо 391 дела - 177 въззивни търговски дела, 184 частни търговски 

дела и 30 частни дела по чл. 274, ал. 2 ГПК.   

Свършени през 2018 година са общо 335 дела - 134 въззивни търговски 

дела, 181 частни търговски дела и 20 частни дела по чл. 274, ал. 2 ГПК.  

От общия брой свършени дела спрямо броя на съдиите в търговска 

колегия (и за 2020 г. са 4,5 броя, тъй като съдия Зъбова е на 50%) следва, че 

всеки съдия като докладчик е бил натоварен със 72,67 дела, за 2019 година 

този брой е 86,89 и през отчетната 2018 г. е изготвил мотивиран съдебен акт 

средно по 74,4 дела. Същевременно всеки съдия е участвал като член на 

тричленен състав при постановяването на съдебните актове. Предвид броя на 

съдиите в това отделение – четирима – ангажираността в съдебните заседания, 

в съставите и в произнасянето на делата, по които не е докладчик, е 

значителна.  

Традиционно следва да се отбележи, че по някои от делата съдиите 

постановяват по няколко съдебни акта, например за обезпечения по висящи 

дела, по молби за спиране на производството, освобождаване от такси, 

изменение в частта за разноски и т.н., които с оглед действащите в момента 

правила за образуване и статистическо отразяване на делата няма как да бъдат 

отчетени, а също са свързани с конкретно извършена работа от съдиите по 

мотивиране на съответните съдебни актове. 

През отчетната година са прекратени и върнати за отстраняване на 

нередовности на първоинстанционния съд на основание чл. 80, ал. 10 

(предишна ал. 9) от ПАС 11 дела, разгледани от съдия в търговско отделение, 

като 8 са на Окръжен съд – Бургас, 2 са на Окръжен съд – Сливен и едно на 

Окръжен съд – Ямбол. През 2019 г.  са прекратени и върнати за отстраняване 

на нередовности на първоинстанционния съд на основание чл. 80, ал. 10 от 

ПАС 12 въззивни търговски дела, от които 9 на Окръжен съд – Бургас и 3 на 

Окръжен съд – Сливен. Основната причина за връщане на делата поради 

неизпълнена процедура по чл. 263, ал. 1 ГПК – невръчен препис от жалба. 

Други от делата са върнати за окомплектоване с доказателства, необходими за 
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преценка допустимостта на жалбата с оглед проверка срока за обжалване или 

нейната основателност; дела са върнати за отстраняване на допусната 

очевидна фактическа грешка на осн. чл. 247, ал. 1 ГПК и за произнасяне по 

искане за изменение или допълване на решението в частта за разноските по чл. 

248, ал. 1 ГПК. След връщането на тези дела на Апелативен съд – Бургас те са 

разпределяни на първоначалните докладчици в  изпълнение разпоредбата на 

чл. 80, ал. 10 от ПАС. Въпросът за делата, които се връщат за отстраняване на 

пропуски по администриране на жалбите, се обсъжда периодично със съдиите 

от окръжните съдилища с цел уеднаквяване практиката и намаляване на тези 

случаи. 

Средната продължителност на разглежданите въззивни търговски дела е 

3 месеца, а на частните търговски дела – 1 месец. 

От общо свършените 99 въззивни търговски дела 73 дела са приключили 

в 3-месечен срок, т.е. 74 % от делата са решени в тримесечен срок. През 2019 

година в тримесечен срок са приключили 170 от 177 дела или 96%,  през 2018 

г. 130 от 134 дела или 97 % от въззивните търговски дела са приключили в 

тримесечен срок. Отстъплението в срочността следва да се обясни с 

извънредната епидемична ситуация, въведените ограничения в 

правораздавателната дейност, забраната за разглеждане на повечето дела през 

пролетта, заболявянето на съдии, съдебни служители, страни, адвокати и вещи 

лица. Постигнатите при тези извънредни обстоятелства резултати са отлични 

и са следствие на създадената добра организация и положените лични усилия 

от всеки един съдия и съдебен служител. Особено показателно е в тази връзка, 

че всички разгледани 135 частни търговски дела и 58 частни дела по чл. 274, 

ал. 2 ГПК са приключили в едномесечен срок.  

В края на отчетния период висящите дела в търговско отделение са 

били 47 от 374 дела за разглеждане, т.е. 12,6%, при 32 от общо 424 дела за 

разглеждане или 7,55% за 2019 г.; през 2018 година са 30 от всичко за 

разглеждане 365 дела или 8,2 %. Увеличаването на тази бройка и на 

съотношениете се отдава изцяло на вече неколкократно обсъдените 

извънредни обстоятелства през годината.  

Съдебните актове, постановени от съдиите в търговско отделение, по 

правило се изготвят в рамките на законоустановения едномесечен срок. През 

2020г. извън този срок са предадени в деловодството актовете по общо 6 

търговски дела. Всички те са били предадени в периода 9 април – 21 април 

2020 г., което показва, че забавянето е изцяло поради въведената с решение на 

СК на ВСС забрана за обявяване на съдебни актове по време на извънредното 

положение от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. Следователно, дори в извънредна 

ситуация, съдиите от ТО са успели да следват установения в съда и 

отделението висок стандарт по отношение срочността за изготвяне на 

съдебните актове. 

През 2020 г. в търговско отделение при Апелативен съд – Бургас са 

разгледани в открито съдебно заседание 115 дела при 177 дела за 2019 г. и 135 

за 2018 г.  
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Отложени са 19 броя въззивни търговски дела и едно въззивно 

гражданско дело. Най-често отлагането е било на осн. чл. 142, ал. 2 ГПК 

поради невъзможност страната и пълномощникът й да се явят в съдебно 

заседание. В други случаи делата са били отлагани поради неизготвяне на 

експертиза в срок; поради отсъствие на вещо лице; за предоставяне 

възможност на страните да преговарят за постигане на спогодба и за изчакване 

произнасяне по други дела от значение за спора. Анализът налага извод, че 

делата се отлагат по изключение и в редки случаи, като причините за това са 

обективни и нямат връзка с предварителното проучване и подготовката на 

делата.  

Съотношението на отложените спрямо насрочените дела за 2020 г. е 

16,52%. Това  съотношение на отложените спрямо насрочените дела за 2019 г. 

е 6,78%, а за 2018 г. е 8,89 %. 

През отчетната 2020 г. в търговско отделение са  били спрени в.гр.д. № 

189/2020 г. по чл. 55 ЗЗД до приключването с влязъл в сила съдебен акт на 

гр.д. № 314/2019 г. на ЯОС, като  производството се възобновява на 15.12.2020 

г. и на 28.01.2021 г. е обявено за решаване.  Създадена е организация при 

наличие на спрени дела редовно да се изпращат напомнителни писма и да се 

следи за отпадане причината за тяхното спиране. 

В края на отчетния период в търговско отделение има спряно на 

27.08.2020 г. в.т.дело 160/2020 г.  до приключването с влязъл в сила съдебен 

акт на производството по ч.т.д. № 162/2020 г. на Апелативен съд – Бургас. 

 

3.3. РЕШЕНИ 

 

През 2020 г. са решени по същество 84 въззивни търговски дела. 

Разпределени по съдилища в района са съответно: 74 дела на Бургаския 

окръжен съд, 5 дела на Сливенския окръжен съд, 5 дела на Ямболския 

окръжен съд. 

През отчетната 2019 г. са решени по същество 162 въззивни търговски 

дела. Разпределени по съдилища в района са съответно: 114 дела на Бургаския 

окръжен съд, 31 дела на Сливенския окръжен съд, 17 броя дела на Ямболския 

окръжен съд. 

През 2018 г. са решени по същество 116 въззивни търговски дела. 

Разпределени по съдилища в района са съответно: 82 дела на Бургаския 

окръжен съд, 24 дела на Сливенския окръжен съд, 10 броя дела на Ямболския 

окръжен съд. 

Приключилите с решение по същество търговски дела в Апелативен съд 

– Бургас през отчетната 2020 г. имат разнообразен предмет на иска.  

Като най-голяма група през отчетната година са делата за уреждане на 

последиците от неизпълнение на сключени между страните търговски 

договори и с предмет облигационни спорове, включително за присъждане на 

неустойки, обезщетения за неизпълнение и лошо изпълнение, неоснователно 

обогатяване, и представляват най-голямата група от всички дела. Продължава 
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установената и в предходните години тенденция на увеличение на делата по 

чл. 422 ГПК. Делата за несъстоятелност и съпътстващите ги искове по чл. 694, 

чл. 647 и чл. 646 ТЗ остават сред най-сложните.  

 

анализ на свършените въззивни търговски 

дела по предмет на иска 

брой и % съотношение на решените, 

спрямо всичко разгледани в.т.дела през 

2020 г. 

общо свършени в.т.д. = 99 бр. 

искове по ЗЗД 32 бр.                      32,33 % 

искове по КЗ 23 бр.                       23,23 % 

искове по ТЗ 22 бр.                       22,22 % 

други търг.дела 22 бр.                       22,22 % 

 

 

 

ІІІ. ОТМЕНЕНИ, ИЗМЕНЕНИ И ПОТВЪРДЕНИ 

СЪДЕБНИ АКТОВЕ ОТ АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС 

 

 

  1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

1.1. ОТМЕНЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

През отчетната 2020 г. Апелативен съд – Бургас е отменил изцяло 7 

присъди по въззивни наказателни дела - ВНОХ и ВНАХ на окръжните 

съдилища, което представлява 9,59% спрямо общо решените въззивни дела. 

От тях е отменил и върнал за ново разглеждане на първоинстанционните 

съдилища 2 дела на ОС – Бургас. По пет дела са постановени нови присъди – 

едно на ОС – Сливен и 4 на ОС – Бургас. Има и 5 прекратени дела - 2 на ОС –

Бургас и 3 на ОС- Ямбол.  

През 2019 г. Апелативен съд – Бургас е отменил изцяло 6 присъди по 

въззивни наказателни дела - внохд и внахд на окръжните съдилища, което 

представлява 8,22% спрямо общо решените внох дела. От тях е отменил и 

върнал на първоинстанционните съдилища 1 присъда по  внохд на СлОС. По 

три внох дела – по едно на всеки окръжен съд, са постановени нови присъди. 

Има и 4 прекратени дела. През 2019 г. има едно отменено въззивно 

наказателно дело отчасти с връщане за ново разглеждане на окръжните 

съдилища. 

През 2018 година Апелативен съд – Бургас е отменил изцяло 9 присъди 

по въззивни наказателни дела на окръжните съдилища, което представлява 

6,5% спрямо общо решените внох дела. От тях е отменил и върнал на 

първоинстанционните съдилища 5 дела. По две дела са постановени нови 

присъди. Има и  пет прекратени дела. През 2018 г. има две отменени въззивни 
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наказателни дела отчасти с връщане за ново разглеждане на окръжните 

съдилища.  
 

 

 

ПОТВЪРДИТЕЛНИ 

РЕШЕНИЯ 

 

ИЗМЕНИТЕЛНИ 

РЕШЕНИЯ 

 

ОТМЕНИТЕЛНИ 

 
 

 

 

2018г. 

 

 

 

2019г. 

 

 

 

2020г. 

 

 

 

2018г. 

 

 

 

2019г. 

 

 

 

2020г. 

Изцяло с 

произнасяне 

нова присъда 

Изцяло с 

връщане 

за ново 

разглеждане 

Отчасти отменено 

с връщане за ново 

разглеждане 

2018г. 2019г. 2020г. 2018г. 2019г. 2020г. 2018г. 2019г. 2020г. 

39 31 30 22 31 31 4 3 5 5 3 2 2 1 0 

 

Отменените присъди, спрямо всички решени въззивни наказателни дела 

за свършените дела на съответните съдилища са показани на графиката:  

 

 

 
 

 

Отчетеното намаление на броя на отменените присъди на Сливенския и 

Ямболския окръжен съд през отчетната година спрямо предходните 2019 г. и 

2018 г. показва повишаване качеството на първоинстанционното 

правораздаване в тези съдилища. Процентното повишаване на отменените 

присъди на Окръжен съд – Бургас спрямо двете предходни години не следва 

да се приема за трайно влошаване качеството на работа, тъй като за 2019 г. 

процентът на отменени дела на този съд е най-малък в апелативния район. Но 

все пак трябва да послужи като знак и повод за полагане на повече старание 

при подготовката и решаването на делата, включително мотивирането на 

съдебните актове.   
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Отмяната и връщането на делата за ново разглеждане са поради 

допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, от 

категорията на „абсолютните“ по смисъла на ТР№ 2/2002 г. ОСНК, ВКС. Няма 

върнато дело на самостоятелно основание за събиране на нови доказателства, 

което сочи съобразяване от апелативните съдии на процесуалните изисквания 

и основания за отмяна на първоинстанционните съдебни актове. 

Няма отменени актове поради липса на мотиви, което говори за 

подобряване качеството на съдебните актове на окръжните съдилища.  

Броят на отменените изцяло присъди на първоинстанционните 

съдилища, с произнасяне на нова присъда, е пет: внохд 272/2019 г. на ОС- 

Сливен по чл.124 ал.1 вр. чл.129 ал.2 НК и 4 дела на ОС-Бургас: внохд 

277/2019 г. по чл.242 ал.1 б."д" НК, внохд 107/2020 г. по чл.354а, ал.1, от НК, 

внохд 154/2020 г. по чл.248а ал.3 вр.ал.2 НК и  внохд 160/2020 г. по чл.124, 

ал.1 вр. чл.130, ал.1 от НК. 

Отменени за 2019 г. са 3 броя - внохд № 171/19 г. на ЯОС с обвинение 

по чл. 301, ал.1 НК ,  внохд № 176/19 г. на СлОС с обвинение по чл. 255, ал. 1, 

т .2, т. 6 и т. 7, вр. чл. 26, ал.1 НК, по чл. 313, ал. 2, вр. ал. 1 НК и  внохд № 

189/19 г. на БОС с обвинение по чл. 311, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 НК и по чл. 302, 

т. 1 б."б", вр. чл. 301, ал.3, вр. ал.1 НК. Новите присъди на Апелативен съд – 

Бургас през 2018 г. са четири и  са по обвинения по чл. 343, ал. 1, б. „в“ от НК 

– 1бр., по чл. 343, ал. 3 от НК – 1бр., 1 бр. по чл. 203, ал. 1 от НК и 1 бр. по чл. 

282, ал. 2 от НК.  

През 2020 г., предвид извънредната епидемична обстановка във връзка с 

разпространението на Ковид 19 и необходимостта от строго спазване на 

обявените карантинни мерки, работни срещи  на съдии от трите окръжни 

съдилища със съдиите от наказателно отделение в Апелативен съд – Бургас не 

бяха проведени. На 13.11.2020 г. бе проведено съвместно онлайн обучение по 

наказателно право, с лектор съдията от ВКС Лада Паунова, на тема 

„Правомощия на въззивната инстанция в контекста на проверка дейността на 

първоинстанционния съд в разпоредително заседание“. 

 

  1.2. ИЗМЕНЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

Апелативен съд – Бургас е изменил през отчетния период общо 31 

присъди на първоинстанционните съдилища, което е 42,47% от общо 

решените дела. Процентният израз на изменените съдебни актове по общ 

характер дела спрямо решените за съответните съдилища е следният: Бургаски 

окръжен съд са 22 броя – 44,9%, Сливенски окръжен съд са  7 броя – 53,85% и 

Ямболски окръжен съд са 2 броя – 18,2%. 
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Процентът на изменените актове, (които са по 31 бр. дела) спрямо всички 

разгледани от Апелативен съд (73 бр.) въззивни наказателни дела е 42,47%, 

като разпределението по съдилища е следното: Бургаски окръжен съд – 

30,14%, Сливенски окръжен съд – 9,59%, Ямболски окръжен съд – 2,74%. 

 

Съотношение на изменените съдебни актове за съответните 

окръжни съдилища, спрямо всички разгледани 

от Апелативен съд – Бургас въззивни наказателни дела 

 

 
 

Констатираните в предходни отчетни доклади слабости в дейността на 

окръжните съдилища, като недостатъчно задълбочено и изчерпателно 

обсъждане на доказателствените искания на страните, непроявена активност за 
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доказателствена дейност по реда на служебното начало по чл. 107, ал. 2 от 

НПК и ненужно подробно описание в диспозитива на присъдите, продължават 

да се допускат. 

 

1.3. ПОТВЪРДЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ОТ АПЕЛАТИВЕН 

СЪД – БУРГАС ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

 През отчетната 2020 година са потвърдени 30 броя присъди на 

първоинстанционните съдилища, което е 41,1%  спрямо решените 73 дела. 

През 2019 г. са потвърдени 31 броя присъди на първоинстанционните 

съдилища, което е 42,47%  спрямо решените,  а 2018 г. са били потвърдени 39 

броя присъди или 50,65% от общо решените. 

 

 
  

Потвърдени съдебни актове спрямо решени въззивни наказателни дела 

за 2020 г. на Бургаски окръжен съд са 19 от решени 49 броя, т.е. 38,78%, 

Сливенски окръжен съд са 5 броя от 13 решени – 38,46%, Ямболски окръжен 

съд са 6 броя от 11 решени – 54,55%. 

Потвърдени съдебни актове спрямо решени въззивни наказателни дела 

за 2019 г. на Бургаски окръжен съд са 18 от решени 42 броя, т.е. 42,86%, на 

Сливенски окръжен съд са 8 броя от 17 решени – 47,06%, а на Ямболски 

окръжен съд са 5 броя от 14 решени – 35,71%. 

За 2018 г. по този показател за Бургаски окръжен съд са 15 потвърдени 

от решени 37 броя, т.е. 40,5%, за Сливенски окръжен съд са 13 броя от 25 

решени – 52%, а за Ямболски окръжен съд са 11 броя от 15 решени – 73%. 
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Посочените числа показват незначително занижаване спрямо 

предходната година на броя потвърдени дела на Бургаски и Сливенския 

окръжни съдилища и повишаване на това съотношение за Ямболски окръжен 

съд, от което обаче не може да се направи извод за трайна тенденция на 

влошаване или подобряване работата на съдилищата. Разбира се, стремежът за 

подобряване на посочените резултати, като част от критериите за добра 

работа, трябва да бъде постоянна задача на ръководствата на съдилищата, 

както и на всеки отделен съдия.  

 

2.   ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

  2.1. ОТМЕНЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  
 

През 2020 г. в Апелативен съд – Бургас са обезсилени и отменени  

изцяло с произнасяне на ново решение съдебните актове по 13 въззивни 

граждански дела или 8,28 % от решените през годината общо 157 въззивни 

граждански дела. През 2019 г. в Апелативен съд – Бургас са обезсилени и 

отменени  изцяло с произнасяне на ново решение съдебните актове по 10 

въззивни граждански дела или 8,26 % от решените през годината общо 121 

въззивни граждански дела. През 2018 г. в Апелативен съд – Бургас са 

отменени  изцяло с произнасяне на ново решение съдебните актове по 13 

въззивни граждански дела или 14 % от решените през годината общо 93 

въззивни граждански дела. 

Предвид изложеното, по този показател следва да се отчете много добра 

работа на окръжните съдилища и сравнителна устойчивост на положителните 

резултати. 
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От 13 дела през 2020 г., 11 са на Бургаски окръжен съд,  1 на Окръжен 

съд – Сливен и 1  на Окръжен съд – Ямбол. От 10 дела през 2019 г., 5 са на 

Бургаски окръжен съд, 2 на Окръжен съд – Сливен и 3  на Окръжен съд – 

Ямбол. От 13 дела за 2018 г., 11 са на Бургаски окръжен съд, 1 на Окръжен съд 

– Сливен и 1  на Окръжен съд – Ямбол. 

Процентното изражение на отменените съдебни актове към броя на 

решените въззивни дела на съответния окръжен съд в района на Бургаски 

апелативен съд за 2020 г. е: 12,2% за Бургаски окръжен съд, за 2019 г. е 5,43%, 

при 15,9% за 2018 г.; за Сливенски окръжен съд е 2,5%, при  20%  за 2019 г. 

като за 2018 г. е 8,3% и за Ямболски окръжен съд е 12,5%,  при  15,79% за 

2019 г., като за 2018 г. е 8,3%. 

 

 
 

Предвид броя на постъпилите дела за разглеждане пред Апелативен съд 

– Бургас от всеки окръжен съд в района, може да се направи извод за добро 

качество на работата по този вид дела и в трите съдилища, но следва да се 

отбележи увеличаване броя на отменените изцяло съдебни актове на Бургаски  

окръжен съд спрямо предходната година. Процентният израз на отменените 

дела  за Ямболски окръжен съд и Сливенски окръжен съд сочи намаление в 

сравнение с предходните години.  

При частните граждански дела през 2020 г. изцяло са отменени 

определенията и разпорежданията на първоинстанционните съдилища и има 

произнасяне по същество от Апелативен съд – Бургас по 80 дела /от които 13 

броя производства по чл. 274, ал. 2 ГПК, разглеждани от съдии в Гражданско 

и Търговско отделение/ от общо решени 351, от които  218 ч.гр.дела и 133 

ч.гр.д. по чл. 274, ал. 2 ГПК, или 22,79% от разгледаните общо частни 

граждански дела. Между окръжните съдилища в района съотношението в 

отменените съдебни актове по частни граждански дела и по производства по 

чл. 274, ал. 2 ГПК е 62 на БОС, от които 11 броя по производства по чл. 274, 
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ал. 2 ГПК; 9 са на Сливенски окръжен съд, в т.ч. 1 по чл. 274, ал. 2 ГПК и 9 са 

на Ямболски окръжен съд, от които едно производство по чл. 274, ал. 2 ГПК.  

 Изцяло отменените определения и разпореждания на 

първоинстанционните окръжни съдилища с произнасяне по същество от 

Апелативен съд – Бургас, съпоставени по брой в период от три години назад е 

показано в приложената графика: 

 

 

 

  2.2. ОБЕЗСИЛЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 
 

     През 2020 г. са обезсилени  решенията по 5  въззивни граждански 

дела - 4 на Бургаски окръжен съд - в.гр.д.№ 58/2020 г., в.гр.д.№ 65/2020 г.,  

в.гр.д.№ 137/2020 г., в.гр.д.№ 147/2020 г. и едно на Сливенски окръжен съд – 

в.гр.д.№ 129/2020 г. През 2020 г. е обезсилено и определението по ч.гр.д. № 

463/2020 г. на Бургаски окръжен съд, като делото е върнато с указания за 

разглеждане на подадената от адвоката пълномощник частна жалба срещу 

определение на Бургаски районен съд в частта му, с която са оставени без 

разглеждане като недопустими предявените от частните жалбоподатели 

инцидентни установителни искове. 

 

  2.3. ИЗМЕНЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

През 2020 г. са изменени или частично отменени  решенията по 35 

въззивни граждански дела от 157 решени, или 22,29%. От тях на Бургаски 

окръжен съд - 24; на Сливенски окръжен съд - 9, а на Ямболски окръжен съд - 

2 въззивни гр. дела. 

През 2019 г. са изменени или частично отменени  решенията по 22 

въззивни граждански дела от 121 решени, или 18%, както и 1 частно 
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гражданско дело от 264 решени, или 0,38%. От тях на Бургаски окръжен съд - 

15 в.гр.дела и 1 частно гр.дело; на Сливенски окръжен съд - 3 в.гр.дела, а на 

Ямболски окръжен съд - 4 въззивни гр. дела. 

През 2018 г. са изменени  или са частично отменени  решенията по 27 

въззивни граждански дела от 93 решени или 29%, и 1 частно гражданско дело 

от 283 решени, или 0,35%. От тях на Бургаски окръжен съд са 20 в.гр.дела и 1 

частно гр.дело; на Сливенски окръжен съд - 3 в.гр.дела, а на Ямболски 

окръжен съд - 4 въззивни гр.дела. 

 

 

 
 

 

Броят на делата, по които Апелативен съд – Бургас е изменил 

обжалваните решения по въззивните граждански дела, сравнен с предходния 

период, както и в процентен израз, бележи минимално увеличение, което сочи 

добри показатели и през настоящата година.  

 

 2.4. ПОТВЪРДЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ОТ АПЕЛАТИВЕН 

СЪД – БУРГАС ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

През 2020 г. Апелативен съд – Бургас е потвърдил съдебните актове по 

85 въззивни граждански дела, а през 2019 г. - по 75 въззивни граждански дела , 

като през 2018 г. са потвърдени съдебните актове по 46 въззивни граждански 

дела. 
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Потвърдени съдебни актове по въззивни граждански дела - общ брой 
 

 
 

Процентният израз на потвърдените решения, спрямо свършените 

въззивни граждански дела за 2020 г. е 54,14%, през 2019 г. - 62%, а през 2018 

г. - 49,5 %. Спрямо решените с акт по същество дела, процентното 

съотношение за трите години е 63,43% за 2020 г., за 2019 г. - 70%, за 2018 г. – 

53%.  Цифрите сочат на незначително намален процент на потвърдените 

решения спрямо предходната година, което води до извода за сравнително 

задържане на подобрения спрямо 2018г. резултат  от работата на окръжните 

съдии, разглеждащи първоинстанционни граждански дела.   

Потвърдените съдебни актове по въззивни граждански дела, спрямо 

общо обжалваните съдебни актове и постановени решения за окръжните 

съдилища е съответно:  

 

 за Бургаски окръжен съд за 2020 г. са 53 броя или 50,96%,  за 2019 

г. – 66,3% , при 47,8 % за 2018 г.;  

 

 за Сливенски окръжен съд –за 2020 г. са 25 дела или 58,14%, за 

2019 г. са  50%, при 66,7% за 2018 г.   

 

  за Ямболски окръжен съд – за 2020 г. са 5 дела, т.е. 62,5%, за 2019 

г. са 47,4%, , при 41,7 %  за 2018 г.  

По съдилища, горните цифри, изразени в процент се съотнасят по 

следния начин: 
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От сравнението на процентното изражение на отменените, изменените и 

потвърдени съдебни актове спрямо общо решените въззивни граждански дела  

през 2020 г. се извежда заключението, че най-малък е делът на изцяло 

отменените актове на окръжните съдилища в района на Апелативен съд – 

Бургас и най-голям е делът на потвърдените съдебни актове, каквато 

позитивна тенденция е съществувала и през предходните две години. 

Основанията за отмяна на актовете, постановени от окръжните съдилища, с 

произнасяне по същество от апелативния съд, са основно неправилно 

приложение на закона и неизясняване на делото от фактическа страна, както и 

съществени нарушения на съдопроизводствените правила.  

Както и през предходните години, Апелативен съд – Бургас констатира, 

че няма единна практика на съдилищата в Република България при определяне 

размера на обезщетенията за причинени неимуществени вреди по чл. 45 и сл. 

ЗЗД, по чл. 432, ал. 1 КЗ и по ЗОДОВ. Различните съдилища и състави на съда 

при приложение на разпоредбата на чл. 52 ЗЗД определят твърде различни по 

величина обезщетения. Безспорно е обаче, че общата тенденцията е към 

увеличаване на присъжданите обезщетения за неимуществени вреди, 

съобразно променящите се икономическите условия в страната.  

Колеблива е и практиката на съдилищата по ЗПКОНПИ и отменения 

ЗОПДНПИ, още повече и предвид извършваните от законодателя изменения, 

което неминуемо води до различно тълкуване и прилагане на закона от 

съдилищата, наложило издаването на тълкувателни решения по някои 

въпроси, получили различни отговори в съдебните решения, както и поставяне 

на въпроси с преюдициални запитвания до Съда на ЕС.   
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3. ТЪРГОВСКИ ДЕЛА 

 

  3.1. ОТМЕНЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

 

През 2020 г. предмет на въззивна проверка са били 126 въззивни и 147 

частни търговски дела. От постановените от Апелативния съд решения по 

общо 99 въззивни търговски дела, по 8 дела са отменени решенията на 

първоинстанционните съдилища изцяло с произнасяне на ново решение от 

въззивната инстанция, което е 8,08% от общия брой решени  дела.  

През 2019 г. предмет на въззивна проверка са били 201 въззивни и 192 

частни търговски дела. От постановените от Апелативния съд решения по 

общо 177 въззивни търговски дела, по 9 дела са отменени решенията на 

първоинстанционните съдилища изцяло с произнасяне на ново решение от 

въззивната инстанция, което е 5,08% от общия брой решени  дела.   

За 2018 г. е  9% от общия брой решени  дела.  

Обезсилени са 4 решения за 2019 г. и 4 решения за 2018 г.  

Прекратени са 15 дела, които представляват 15,15%, и 15 за 2019, които 

представляват 8,47%, като за 2018 г. прекратени са били 18 броя въззивни 

търговски дела, т.е. 13,4%.  

Отменените изцяло съдебни актове  са общо 8, всички на Окръжен съд – 

Бургас. Отменените изцяло съдебни актове през 2019 г. са по 9 дела на 

Окръжен съд - Бургас, през 2018 г. са 11 на Окръжен съд – Бургас и 1 на 

Окръжен съд – Сливен.  

 

Процентното съотношение на отменените съдебни актове по въззивните 

търговски дела за всяко от съдилищата в района, спрямо свършените въззивни 

търговски дела за съответния съд е:  

 

 За 2020 г. на Бургаски окръжен съд е 9,2%, за Сливенски окръжен съд – 

0 % и за Ямболски окръжен съд – 0%.  

 

 През 2019 г. на Бургаски окръжен съд е 7,2%, за Сливенски окръжен 

съд – 0 % и за Ямболски окръжен съд – 0%.  

 

 През 2018 г. за Бургаски окръжен съд – 11,58 %, на Окръжен съд – 

Сливен е 3,7%. 
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Данните показват относителна стабилност на този показател, като по 

отношение на отменените дела на Окръжен съд – Сливен и Окръжен съд – 

Ямбол трябва да се взема под внимание малкият брой дела, които постъпват 

от тези съдилища, а оттук – по-голямата динамика в процентното изражение. 

Независимо от това съдилищата отчитат добри резултати по този показател. 

Най-често това причините за отмяна са различна преценка на събраните 

доказателства и различна оценка на установените факти, поради събиране на 

нови доказателства от въззивния съд, както и на различно тълкуване на правни 

норми.  

През 2020 г. са изцяло отменени определенията по 32 частни търговски 

дела от 138 решени или  23,19 %, от които 28 дела са били на БОС, 2 на СлОС, 

2 на ЯОС, което за БОС представлява 24,56%, за СлОС- 15,39% и 20% за ЯОС. 

През 2019 г. са изцяло отменени определенията по 45  частни търговски 

дела от 184 решени или  24,46 %, от които 35 дела са били на БОС, 6 на СлОС, 

4 дела на ЯОС, което за БОС представлява 23,81%, за СлОС- 30% и 23,53% за 

ЯОС.  

През 2018 г. са отменени определенията по 38 частни търговски дела от 

181 решени или  21 %, от които 33 дела са били на БОС, 3 на СлОС, 2 дела на 

ЯОС, което за БОС е 22,5%, за СлОС- 18,75% и 11,1% за ЯОС. Процентното 

съотношение на отменените определения спрямо всичко частни търговски 

дела за разглеждане - 186 за 2018 г. е 20,43%.  

Данните показват относителна устойчивост, като по отношение 

съдилищата в Сливен и Ямбол следва да се държи сметка за малкия брой дела 

в тези съдилища, поради което незначително увеличение в броя отменени дела 

се изразява в значително процентно съотношение. 
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3.2. ОБЕЗСИЛЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  

 

През 2020 г. няма обезсилени решения по въззивни търговски дела. През 

2019 г. има 4 обезсилени решения по въззивни търговски дела и те са 3 броя на 

БОС и 1 на СлОС.  През 2018 г. има 4 обезсилени решения по въззивни 

търговски дела и те са 3 броя на БОС и 1 брой на ЯОС. По начало 

обезсиленото съдебно решение, освен в случаите на десезиране на съда, не е 

добър атестат за правораздавателната дейност на съда, заради което липсата на 

такива дела през 2020 г. е положителен знак.  

   

 

                   3.3. ИЗМЕНЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

През 2020 г. отменени са частично (изменени) решенията по 20 дела или 

20,2 % от общия брой 99 проверени съдебни актове.  

За 2019 г. са отменени частично решенията по 45 въззивни дела или 25% 

от общия брой проверени съдебни актове 177 броя.  

През 2018 г. са отменени частично решенията по 16 дела или 12% от 

общия брой проверени съдебни актове 134 броя.  

Процентният израз на въззивните търговски дела с частично отменени 

(изменени) съдебни актове спрямо общо свършените въззивни търговски дела 

по съдилища е съответно за Бургаския окръжен съд – 17,17%, за Сливенския 

окръжен съд – 0%, за Ямболския окръжен съд – 1,7%. Спрямо свършените за 

всеки съд дела този процент за Бургаския окръжен съд е – 24,8%, за Сливенски 

окръжен съд – 31,4% и за Ямболски окръжен съд – 42,86%. 
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Статистически данни са динамични и отразяват процесите в 

законодателството, икономиката и съдебната практика.  

Процентното съотношение на изменените съдебни актове, спрямо 

обжалваните такива на всеки от окръжните съдилища за 2020 г., за 2019 г. и 

2018 г. са показани в графиката по-долу: 

 

 
 

 

Анализът на причините за отмяна (пълна или частична) на обжалваните 

въззивни решения сочи, че най-често основанията са неправилно приложение 

на закона и неизясняване на делото от фактическа страна, водещо до събиране 

на доказателства от въззивния съд, респ. неправилна оценка на събраните 

доказателства, както и противоречие със задължителната съдебна практика. 

При частните търговски дела за обезпечение на бъдещ иск са доближени 

преценките на първоинстанционния и въззивния съд относно наличието на 

предпоставките за допускане на обезпечение. Доколкото съществуват 

отменени такива определения, най-често разминаването в позициите се дължи 

на различната преценка за наличието или липсата на обезпечителна нужда и 

по-рядко относно вероятната основателност на бъдещия иск.  

 

  3.4. ПОТВЪРДЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

През отчетната 2020 г. изцяло потвърдени/оставени в сила са 58 решения 

или 58,59% от общо решените 99 дела.  

През 2019 г. изцяло потвърдени/оставени в сила са 104 решения или 

58,8% от общо решените 177 дела.  
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През 2018 г. изцяло потвърдени/оставени в сила са 84 решения или 

72,4% от общо решените 116 дела.  

Намаляването на общия брой потвърдени дела се дължи и на обсъденото 

вече изваждане на част от делата от групата на въззивните търговски дела и 

образуването им като граждански. 

С оглед броя на постъпилите за разглеждане пред Апелативен съд – 

Бургас от окръжните съдилища в района дела, техният предмет и 

усложненост, може да бъде направен извод за добро качество на работа, за 

което говори броят на потвърдените съдебни актове на ОС спрямо общо 

решените дела, а именно 59% са изцяло потвърдени.  

 

 

Потвърдени съдебни актове по въззивни търговски дела - общ брой 
 

 

 

Потвърдените актове за 2020 г. се разпределят между съдилищата в 

района както следва: 50 дела на Окръжен съд – Бургас, 5 дела на Окръжен съд 

– Сливен и 3 дела на Окръжен съд – Ямбол.  

Процентното съотношение на потвърдените към общо свършените 

въззивни търговски дела за окръжните съдилища е следното: за Бургаския 

окръжен съд 50 броя – 56,82%, за Сливенския окръжен съд 5 бр. – 100% и за 

Ямболския окръжен съд 3 броя– 42,86%.  
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Съотношение на потвърдени съдебни актове по въззивни търговски дела 

спрямо решени, разпределени по окръжни съдилища: 

 

Бургаският окръжен съд поддържа стандарта от предходните години, 

Сливенският окръжен съд отбелязва изключителен резултат, а при данните за 

Ямболския окръжен съд отново трябва да се държи сметка за малкият брой 

постъпващи дела.  

 

 

ІV. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС. РЕЗУЛТАТИ ОТ 

КАСАЦИОННА ПРОВЕРКА 

 

 

1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

Апелативният съд за 2020 г. е решил по същество 61 въззивни 

наказателни общ характер дела, от които обжалвани и/или протестирани са 39 

броя съдебни актове, представляващи 64% от решените дела с краен акт по 

същество.  

За  2019 г. е решил по същество 63 въззивни наказателни общ характер 

дела, от които обжалвани и/или протестирани са 42 броя съдебни актове, т.е. 

67% от решените дела с краен акт по същество.  

За 2018 г. БАС е решил по същество 71 броя въззивни наказателни общ 

характер дела, от които обжалвани и/или протестирани са 44 съдебни актове 

или това представлява 62% от решените дела с краен акт по същество.  

През 2020 г. върнатите от Върховния касационен съд са общо 34 броя 

дела, от които са оставени в сила или недопуснати до касационно обжалване  

въззивните решения и присъди по 22 броя дела или 64,7%, изменени 3 броя - 

8,8%  и отменени 9 броя дела, т.е. 26,5%. През 2019 г. върнатите през годината 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2018 г. 2019 г.  2020 г. 

61% 
56,80% 56,82% 

70,40% 

54,29% 

100% 

58,30% 

82,36% 

42,86% 
ОС Бургас 

ОС Сливен 

ОС Ямбол 



46 
 

от Върховния касационен съд са общо 45 броя дела, от които са оставени в 

сила или недопуснати до касационно обжалване  въззивните решения и 

присъди по 31 броя дела или 69%, изменени 5 броя - 11,11%  и отменени 9 

броя дела - 20%.  През 2018 г. върнатите през годината от Върховния 

касационен съд са общо 46 броя дела, от които в сила са оставени въззивните 

решения и присъди по 33 броя дела или 72%, изменени 7 броя - 15,2% / и 

отменени 6 броя дела - 13%.  

 

 

Посочените данни за резултатите от касационната проверка сочат добро 

качество на правораздаването по наказателни дела от Апелативен съд – Бургас. 

 

 
 

През отчетната 2020 г. са постановени отменителни решения  относно 

актовете по девет дела, а именно: внохд № 174/2019 г.; внохд № 210/2019 г.; 

внохд № 219/2019 г.; внохд № 179/2019 г.; внохд № 241/2018 г.; внохд № 

5/2020 г.; внохд № 171/2019 г.; внохд № 272/2019 г.; внохд № 129/2019 г. 

Посочените данни показват добро  качество на работа на съдиите от 

наказателно отделение при Апелативен съд – Бургас.  
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2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  

 

През отчетната 2020 г. броят на обжалваните въззивни граждански дела 

на Апелативен съд – Бургас е 71 или 53% от делата с постановен акт по 

същество. През 2019 г. този брой е 77 или 72% от делата с постановен акт по 

същество, като за 2018 г. са 57 или 66%. Сравнението показва намаляване  

броя на касационните жалби по въззивните граждански дела, което води до 

извода за увеличаване броя на съдебните решения, постановени от Бургаския 

апелативен съд, които страните са възприели като правилни и справедливи по 

поставения за разглеждане гражданскоправен спор.   

Върнати въззивни граждански дела от касационен контрол през 2020 г. са 

73, от които:  

-   отменени изцяло съдебни актове по 12 дела, или 16,44% от делата;  

- отменени частично са съдебните актове по 2 дела, с процентно 

изражение от 2,74%; 

- недопуснати до касационен контрол през 2020 г. са 56 дела  или 76,7%; 

- оставени в сила/ потвърдени  съдебни актове по 3 дела или 4,11%. 

 

Резултатите от касационната проверка на въззивните граждански дела 

през три годишния период са следните: 

 

 
 

 През 2020 г., 2019 г. и 2018 г. няма прекратени пред ВКС производства.

 Причините за отмяна на посочените съдебни актове е неправилно 

приложение на закона и необоснованост. Следва да се отбележи, че влияние 
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оказва и противоречивата практика на касационната инстанция при 

тълкуването на закона, образуваните в тази връзка тълкувателни дела и 

периодът на изчакване постановяването на тълкувателни решения, в който 

съдебните състави изпитват затруднение по точното и правилно прилагане на 

съответните законови разпоредби. В тази насока продължава практиката, 

въведена през 2016 год., за обсъждане на отменителните актове от всички 

съдии, разглеждащи граждански дела, с отбелязване в нарочна работна книга, 

която се води от ръководителя на отделението. 
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Отм. Изм. 
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Прекратени  

 

2018  57 77 6 5 63 3 0 

2019  77 64 4 3 50 7 0 

2020  71 73 12 2 56 3 0 

 

*Забележка: В брой върнати от касационен контрол дела не са 

включени върнатите по процедурни пропуски дела. 

 

Посочените резултати касаят качеството на работа на съда през 

предходните години, тъй като е минимален броят на обжалваните през 2020 г. 

актове по въззивни граждански дела, по които има произнасяне от ВКС по 

постъпили касационни жалби. От върнатите през отчетната година след 

касационен контрол въззивни граждански дела едно е образувано през 2016 г. 

– в.гр.д.№425/2016 г., което е обезсилено и върнато за ново разглеждане. Две 

дела са от 2017 г. и 17 са образувани през 2018 г. Останалите дела са от 2019 г. 

и 2020 г. 

При частните граждански дела през 2020 г. са обжалвани  27, а  след 

инстанционен контрол от ВКС са върнати 36 частни гр. дела, като само по 5 от 

тях е отменено определението на Апелативен съд – Бургас, едно е с изменено 

определение, а по 19 не е допуснато касационно обжалване и по 11 дела е 

потвърдено определението на АС – Бургас. 

За качеството на работата на съдиите от гражданско отделение при 

Апелативен съд – Бургас по този показател, имайки предвид причините за 

отмяна на съдебните актове, може да се направи извод за устойчивост на 

добрите резултати. 

 

3. ТЪРГОВСКИ ДЕЛА 

 

През отчетната 2020 г. обжалвани по реда на касационния контрол са 

115 съдебни акта по търговски дела, от които 94 решения са по въззивни 

търговски дела и 21 акта по частни търговски дела.  

От касационна проверка през 2020 г. са върнати от ВКС общо 91 

въззивни търговски дела, от които: 
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- оставени в сила са общо 7 дела, съответно 7,7%, и недопуснати до 

касационно обжалване са 65 дела – 71,43%, или общо 72 дела т.е. 79,12%, 

  -  отменени изцяло са съдебните актове по 13 дела или 14,29%. 

- изменени или отменени частично са 6 въззивни търговски дела, т.е. 

6,59%. 

Две дела с изцяло отменените актове са образувани през 2016 г.: в.т.д. № 

270/2016 г. и в.т.д.№293/2016 г. и две са от 2017 г.- в.т.д.№ 220/2017 г. и в.т.д. 

№ 260/2017 г., както и едно дело от 2015 г. – в.т.д. № 95/2015 г. Върнато е и 

едно дело от 2016 г. с потвърден акт – в.т.д. № 254/2016 г.  

 

Година 

Брой 

обжалвани и 

протестирани 

в.т. дела 

Брой върнати от 

ВКС след 

инстанционен 

контрол в.търг.д. 

        Резултати от касационна проверка 

Отменени Изменени 

Оставени в сила 

и  недопуснати 

до кас.обжалване 

2018 г.   74  70 12  2 56 

2019 г.  100  68 9 0 55 

2020 г.  94  91 13 6 72 

 

       Налице е относителна устойчивост на съотношението постановени 

съдебни актове по търговски дела и обжалвани такива пред ВКС.  

       Графиката по-долу показва процентното съотношение на отменени 

изцяло, изменени, недопуснати до касационно обжалване и потвърдени 

съдебни актове по въззивни търговски дела, върнати от Върховен касационен 

съд  през съответната година, спрямо решените по същество дела (без 

прекратени, оставени без разглеждане и върнати по процедурни пропуски) от 

инстанционния контрол: 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

отменени изменени оставени в сила и 
недопуснати до 
кас.обжалване 

Търговски дела, върнати от ВКС     
резултат 
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 Анализът на данните от касационната проверка винаги се прави при 

уговорката, че върнатите през годината актове често са разгледани и решени 

от въззивния съд през предходния отчетен период. Поради това отчитаните 

резултати не дават изцяло обективна преценка за работата на съдиите през 

отчетната година. При тези уговорки следва да се отчете слабо увеличение на 

отменените и на броя на изменени актове. Процентът на потвърдените актове 

(близо 86%) се задържа на нивото от предходната година и е положителен 

атестат за качествено правораздаване и през трудната 2020 г. В тази връзка 

следва да се отчете добрият ефект от продължаващата през годината практика 

да се обсъждат на регулярни работни срещи върнатите от ВКС дела и 

нередовните жалби.  

При частните търговски дела за 2020 г.  по реда на касационния контрол 

са върнати 22 частни търговски дела. По 13 дела не е допуснато касационно 

обжалване, по 3 дела са потвърдени определенията и по едно е изменено 

определението, а по 5 са отменени. Процентът на потвърдените актове за 2020 

г. е 13,63%, на недопуснати до касационно обжалване е 59,1% или общо 

72,73%.  

 

Процентното съотношение на изцяло отменените, както и на 

потвърдените и оставени в сила съдебни актове по частни търговски дела, 

спрямо общо върнатите от инстанционен контрол за три години е показано в 

графиката: 

 

 
 

 

Устойчивите резултати от касационната проверка показват, че съдиите 

от търговско отделение при Апелативен съд – Бургас и през 2020 г. са 

работили усърдно и качествено.  

 

 

 

отменени оставени в сила и 
недопуснати до 
кас.обжалване 

19,23% 

76,92% 

13,64% 

81,82% 

22,73% 

72,73% 
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  V. ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – 

БУРГАС ПО ВИДОВЕ ДЕЛА 

 

1. ОБЩА СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ ЗА АПЕЛАТИВЕН 

СЪД – БУРГАС 

 

През 2020 г. в Апелативен съд – Бургас са разгледани общо 1181 дела, 

което представлява 6,56 дела средна месечна натовареност по щат на съдия.     

През 2019 г. в Апелативен съд – Бургас са разгледани 1207 дела, което 

представлява  6,71 дела средна месечна натовареност по щат на съдия.  

През 2018 г. са разгледани 1112 дела, по 6,18 дела средна натовареност 

по щат на съдия. През последните три години е налице устойчивост на 

натовареността. Натовареността по броя на свършените дела е следната:  

 за 2020 г. те са 1040 дела което е 5,78 броя дела месечно;  

 за 2019 г. са 1115, или  6,19 дела средно на съдия по щат;  

 за 2018 г. - 1014, или 5,63 дела месечно средно на съдия по щат.  

Действителната натовареност за 2020 г. общо на съдия спрямо 

разгледаните дела е 6,73 броя на месец, а към свършените 5,92 броя.  

За сравнение на тези показатели: за 2019 г. са общо на съдия спрямо 

разгледаните дела е 6,76 броя, а към свършените 6,25 броя; действителната 

натовареност за 2018 г. общо на съдия спрямо разгледаните дела е 6,18 броя, а 

към свършените 5,63 броя. 

 

Средна натовареност по видове дела в Апелативен съд – Бургас в 

сравнение за 2020 г., 2019 г. и 2018 г.: 

 

за 2020 година 

вид дело 
брой 

съдии 

всичко дела за 

разглеждане 

отработени 

човекомесеци 

по щат 

натовареност 

по щат,  

спрямо вс.дела 

за разглеждане 

отработени 

действителни 

човекомесеци 

действителна 

натовареност, 

спрямо вс.дела 

за разглеждане 

Общо 

граждански и 

търговски дела 9 840 108 7,777778 108 7,777778 

Наказателни 

дела *  6 341 72 4,736111 67,57 5,046618 

общо: 15 1181 180 6,561111 175,59 6,725896 

 

вид дело 
свършени 

дела 

натовареност по щат, 

спрямо свършени дела 

действителна натовареност, 

спрямо свършени дела 

Общо граждански и търговски дела 745 6,8981 6,8981 

Наказателни дела * /въззивно, частно, 

за възобнов./ 295 4,09722 4,3658 

общо: 1039 5,7722 5,91719 

* Председател на АС /в НО/ е с натоварване 63%. 
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за 2019 година 

вид дело 
брой 

съдии 

всичко дела за 

разглеждане 

отработени 

човекомесеци 

по щат 

натовареност 

по щат,  

спрямо вс.дела 

за разглеждане 

отработени 

действителни 

човекомесеци 

действителна 

натовареност, 

спрямо вс.дела 

за разглеждане 

Общо 

граждански и 

търговски 

дела 9 887 108 8,212963 108 8,212963 

Наказателни 

дела *  6 320 72 4,444444 70,44 4,542873 

общо: 15 1207 180 6,705556 178,44 6,764178 

 

 

вид дело свършени дела 
натовареност по щат, 

спрямо свършени дела 

действителна натовареност, 

спрямо свършени дела 

Общо граждански и 

търговски дела 824 7,6296 7,6296 

Наказателни дела * 

/въззивно, частно, за 

възобнов./ 292 4,0555 4,14537 

общо: 1116 6,2 6,2542 

 

* Председател на АС /в НО/ е с натоварване 63%. 

 

  

за 2018 година 

вид дело 
брой 

съдии 

всичко дела за 

разглеждане 

отработени 

човекомесеци 

по щат 

натовареност 

по щат,  

спрямо вс.дела 

за разглеждане 

отработени 

действителни 

човекомесеци 

действителна 

натовареност, 

спрямо вс.дела 

за разглеждане 

Общо 

граждански и 

търговски 

дела 9 803 108 7,435185 108 7,435185 

Наказателни 

дела   6 309 72 4,291667 72 4,291667 

общо: 15 1112 180 6,177778 180 6,177778 

 

 

вид дело свършени дела 
натовареност по щат, 

спрямо свършени дела 

действителна натовареност, 

спрямо свършени дела 

Общо граждански и 

търговски дела 736 6,81481 6,81481 

Наказателни дела  

/въззивно, частно, за 

възобнов./ 278 3,8611 3,8611 

общо: 1014 5,6333 5,6333 
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2. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ И КАЧЕСТВО НА РАБОТАТА 

НА СЪДИИТЕ ОТ АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС ПО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

През отчетната 2020 г. въззивни наказателни дела разглеждаха съдиите – 

Деница Вълкова, Пламен Синков, Светла Цолова, Галина Тодорова, съдия 

Петя Петрова, Мая Величкова – командирована от Сливенски окръжен съд и 

съдия Даниел Марков – командирован от Бургаски окръжен съд за времето от   

08.09.2020 г. до 31.12.2020 г. Съдиите от наказателно отделение бяха 

подпомагани от колегите от гражданско и търговско отделение при Бургаски 

апелативен съд, които при необходимост участваха като членове във 

въззивните състави по наказателни дела и в седмични дежурства за 

разглеждане на жалби и протести по чл. 64 и чл. 65 от НПК относно мерки за 

процесуална принуда.  

 През отчетната 2020 г. са разгледани общо 341 наказателни дела и са 

свършени общо 295 наказателни дела.  

 През отчетната 2019 г. са разгледани общо 320 наказателни дела и са 

свършени общо 292 наказателни дела.  

 През 2018 г. са разгледани общо 309 наказателни дела и са свършени 

общо 278 наказателни дела.  

Цифрите сочат, че натовареността по щат спрямо делата за разглеждане 

и спрямо свършените дела в отделението през 2020 година е увеличена спрямо 

предходните 2019 г. и 2018 година. 

Средната натовареност по щат на съдия при разглеждането на 

наказателните дела в сравнение за три години в графичен вид е показано по-

долу:  
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Отчита се леко повишаване на натовареността през настоящата отчетна 

година. По-ниската натовареност за предходните години е резултат от 

намаления брой на разгледаните и свършени дела, в това число се включва 

положителния факт на намаления брой отменени и върнати за ново 

разглеждане дела от ВКС.  

През отчетния период няма нито едно отменено дело поради липса на 

мотиви, каквото основание за отмяна беше сред причините за връщане на дела 

в предходни периоди. Основна причина за изменителните решения е 

констатираното от ВКС завишаване на наказанието от Апелативен съд – 

Бургас, както и по приложението на чл. 66 от НК.   

С цел намаляване броя на отменените и изменени въззивни решения от 

ВКС, продължава практиката съдиите от наказателно отделение да се 

запознават с върнатите от ВКС дела, съдията докладчик по такова дело  да 

докладва причините за това на съвместно оперативно съвещание, като 

обсъждането се отбелязва в създадената нарочна работна книга. По този начин 

се анализират причините за отменените и изменени съдебни актове от ВКС в 

присъствието на всички съдии от наказателно отделение с цел констатираните  

нарушения да не се допуснат отново. 

Преодоляно е почти изцяло и връщането на нередовни касационни 

жалби от ВКС за тяхното администриране по реда на чл. 351 от НПК, като се 

поддържа създаденият нарочен регистър, в който за дисциплиниращ ефект 

същите се отбелязват  по името на съдията докладчик от Апелативен съд – 

Бургас.  

През 2020 г. продължи участието на съдии от гражданско и търговско 

отделение в разглеждането на наказателни дела. В Бургаския апелативен съд 

няма нито един постоянен състав от съдии с тясна специализация по 

наказателно право, което затруднява работата на участващите при 

необходимост, съобразно вътрешните правила за случайно разпределение на 

делата и натовареността на съдиите, магистрати от гражданско и търговско 

отделение.  

 

Резултатите за 2020 г. по наказателни съдии са следните: 

 

Съдия 

Висящи дела към 01.01.2020 г. Постъпили дела към 31.12.2020 г. 

внох    внах вчнд 
вдчнд 

64,65 

вдчнд по 

чл.243 

Нак.д. 

за 

възобн 

внох    внах вчнд 

вдчн

д 

64,65 

др. 

вдчнд 

по 

чл.243 

Нак.д.за 

възобн. 

Д.Вълкова 2 0 1 0 0 0 4 1 5 15 1 4 

Пл.Синков 2 0 1 0 0 2 11 1 7 20 3 7 

Св.Цолова 2 0 0 1 0 3 15 2 12 11 2 10 

Г.Тодорова 5 0 1 0 0 1 10 4 14 13 2 9 

П.Чиликова 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

П.Петрова 2 0 0 0 0 0 16 0 13 20 2 10 

М.Величкова 3 0 0 0 0 0 12 0 14 11 3 10 

Д.Марков 0 0 0 0 0 0 2 0 5 5 0 1 

Бл.Потеров 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 

Общо : 17 0 3 1 0 7 74 8 70 95 13 53 

             



55 
 

Съдия 

Свършени дела към 31.12.2020 г. 

Всичко В срок до 3 месеца 

внох    внах вчнд 
вдчн

д 

вдчнд 

по чл. 

243  

Нак.д. 

за 

възобн 

общо 

за 

съдия 

внох    внах 
вчн

д 

вдчн

д  

вдчнд 
по чл. 

243  

Нак. 

дела за 

възобн 

общо 

за 

съдия 

срочн

ост  в  

% 

Вълкова 6 1 6 15 1 4 33 4 0 6 15 1 1 27 82% 

Синков 12 1 7 20 2 9 51 4 1 6 20 2 5 38 75% 

Цолова 10 2 12 12 2 10 48 5 0 12 12 2 7 38 79% 

Тодорова 13 3 15 10 2 9 52 4 2 15 10 2 8 41 79% 

Чиликова 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Петрова 10 0 13 20 1 7 51 1 0 13 20 1 4 39 77% 

Величкова 12 0 14 11 3 5 45 8 0 14 11 3 5 41 91% 

Марков 
2 0 5 5 0 1 13 2 0 5 5 0 1 13 

100

% 

Потеров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Общо : 66 7 72 93 11 46 295 28 3 71 93 11 31 237 81% 

 

Видно от приложената таблица най-голям брой въззивни наказателни 

общ характер дела са свършили съдия Пламен Синков, съдия Галина Тодорова 

и Мая Величкова, а най-много въззивни частни наказателни дела има съдия 

Петя Петрова и съдия Пламен Синков, като преобладават делата свързани с 

мерки за неотклонение по чл. 64 чл. 65 от НПК. 

 

  2.2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

През отчетната 2020 г., насрочените за съдебно заседание въззивни 

граждански дела са 154. Отложени са 15 дела. Тези дела са разглеждани от 

петима съдии при Бургаски апелативен съд (трима титуляри до 25.10.2019 г. а 

след това - двама и съответно двама и трима -  командировани) с 

продължителен съдийски стаж и много добра квалификация, като от средата 

на м. октомври 2017 г., въз основа на взето решение на общо събрание на 

съдиите от АС Бургас, с оглед констатираната по-висока моментна 

натовареност на съдиите от ТО при АС – Бургас и заповед на Адм. 

ръководител – председател на АС Бургас, командированият в ГО съдия 

Албена Зъбова (съдия от БОС), участва в разпределение на постъпващите в ГО 

и ТО дела при натовареност 50 % във всяко от двете отделения. В края на 

отчетната 2020 г., с оглед изменението на чл.113 ГПК /ДВ бр. 100/2019 г./, с 

което се предвиди исковете на и срещу потребители да се разглеждат като 

граждански, по реда на общия исков процес, се констатира увеличение на 

постъпилите в АС – Бургас граждански дела, поради което Общото събрание 

на съдиите реши съдия Забова да участва на 100% в разгразглеждането на 

делата в Гражданско отделение, считано от 01.01.2021 г.   

 При делата за разглеждане, натовареността по щат за 2020 г. е 8,63 дела 

средно-месечно за един съдия, която е равна на действителната натовареност, 

а спрямо свършените дела  натовареността по щат и действителната 

натовареност е 7,74.  
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Средната натовареност по щат на съдия при разглеждане на граждански 

дела е равна на действителната натовареност. Натовареността като среден 

брой дела е показана в графичен вид като сравнение за три години: 

  

 
 

 Натовареността на съдиите в гражданско отделение е еднаква за всички 

съдии, тъй като разпределението се извършва автоматично чрез компютър, на 

случаен принцип. Равномерната натовареност се отчита по брой разпределени 

дела, а не по тежест, поради липса на специфична свързаност между 

софтуерите на ЦССРД и СИНС. Не е имало случай през 2020 г. председателят 

на съда да бъде сигнализиран от съдия или служебно да констатира по реда на 

регулярните проверки и оперативки по отделения и на ръководството, че 

някой съдия е значително по-натоварен от останалите, за да свика общо 

събрание за решаване на проблем с натовареността му. Ако при образуване на 

делата председателят на съда установи изключителен обем и сложност на 

казуса (например дела на КПКОНПИ срещу обществено известни лица с 

голям обем имущество, предмет на спора), при изготвяне на графика за 

дежурствата през съответния месец съобразява тази натовареност и намалява 

участието му в дежурства по наказателни дела.    

          Заместникът на административния ръководител – заместник-

председател и ръководител на гражданско отделение на съда участва в 

разпределението на гражданските дела при 100% натовареност. 

 Точен анализ относно тежестта на делата, разглеждани от всеки отделен 

съдия не може да бъде направен, тъй като понятието „тежест на делото” е  

твърде условно и не зависи само от предмета на спора.  Определено, обаче, 

делата образувани по ЗОПДИППД (отм.), ЗОПДНПИ /отм./ и ЗПКОНПИ са с 

особена тежест, поради големия обем писмени доказателства, в повечето 

случаи изискват изслушване на няколко експертизи, включително основни и 

7 7,5 8 8,5 9 9,5

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

8,06 

9,15 

8,63 

7,8 

8,56 

7,74 

спрямо всичко 
свършени дела  

спрямо всичко дела за 
разглеждане 
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допълнителни. При тези дела е необходим значително  по-дълъг срок за 

проучване и за постановяването на съдебния акт. След въвеждането на 

единния софтуер за разпределение на делата на случаен принцип, 

разпределението на този вид дела бе неравномерно между съдиите от 

гражданско отделение, тъй като стъпката от 4 или 5 дела разлика доведе до 

неравномерна натовареност. От началото на 2018 г. по решение на Общото 

събрание на съдиите от Апелативен съд – Бургас, делата за гражданска 

конфискация по отменените и действащия ЗПКОНПИ бяха отделени в 

самостоятелна група за разпределение, в резултат на което  през 2019 и 

отчетната 2020 г. този проблем бе преодолян.  

 Съдебните актове по гражданските дела са изготвяни и предавани в 

деловодството на съда в предвидения по закон едномесечен срок по чл. 235, 

ал. 5 от ГПК, като само по 9 дела съдебните актове са изготвени с малко 

закъснение от 3 до 20 дни. 

Съдиите от гражданско отделение при Апелативен съд – Бургас и през 

2020 г., както и през предходните години, много сериозно са се отнасяли и 

активно са участвали при изготвяне на становища по образуваните 

тълкувателни дела от ОСГК и от ОСГТК на ВКС. Изготвени са становища от 

съдиите от ГО при АС – Бургас по 4 образувани тълкувателни дела на ОСГК 

през 2020 год., както и са участвали  в обсъждане по 2 тълкувателни дела на 

ОСГТК на ВКС.  

През отчетния период, съдиите от гражданско отделение са включвани 

ежемесечно в план-графиците на съдебните състави при Апелативен съд – 

Бургас, разглеждащи въззивни наказателни дела по чл. 64, чл. 65 НПК, както и  

в състави за разглеждане на върнати ВНОХД от ВКС.  

 

По съдии в гражданско отделение показателите са както следва: 

 

име на съдия 

несвършени дела към 01.01.2020 г. постъпили дела през 2020 г.  

в т.ч. по видове 

общо 

в т.ч. по видове 

общо 
гр. 2-

ра 

инст. 

търг. 

2-ра 

инст. 

частни 

гражд. 

частни 

търг. 

частни 

по 

274, 

ал.2 

ГПК 

гр. 2-

ра 

инст. 

търг. 

2-ра 

инст. 

частни 

гражд. 

частни 

търг. 

частни 

по 274, 

ал.2 

ГПК 

Р.МАНКОВА 2 0 5 0 0 7 31 2 47 0 14 94 

С.ХРИСТОВА 7 2 2 0 0 11 28 2 44 0 16 90 

А. ЗЪБОВА * 1 0 0 0 1 2 22 0 27 0 11 60 

К. ПЕНЕВА 4 0 3 0 0 7 30 2 43 0 16 91 

Р. СТОЕВА 4 0 0 0 0 4 20 0 28 0 16 64 

Д. КЮЧУКОВ 2 0 0 0 0 2 2 1 8 0 1 12 

К.ЛАЗАРОВА 0 0 0 0 0 0 11 0 10 0 1 22 

общо за ГО: 20 2 10 0 1 33 144 7 207 0 75 433 

*с.Зъбова е с 50% натовареност в ГО и ТО -тук са посочени само гражд.дела 
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свършени дела към 31.12.2020 г. 

име на съдия 

общо свършени дела в срок до 3 месеца 

в т.ч. по видове 

общо 

в т.ч. по видове 

срочност 

в % гр. 2-

ра 

инст. 

търг. 

2-ра 

инст. 

частни 

гражд. 

частни 

търг. 

частни 

по 274, 

ал.2 

ГПК 

гр. 

2-ра 

инст. 

търг. 

2-ра 

инст. 

частни 

гражд. 

частни 

търг. 

частни 

по 274, 

ал.2 

ГПК 

Р. МАНКОВА 26 2 51 0 14 93 16 1 51 0 14 88,18% 

С.ХРИСТОВА 24 4 44 0 16 88 14 3 44 0 16 87,50% 

А. ЗЪБОВА * 18 0 27 0 12 57 15 0 27 0 12 94,70% 

К. ПЕНЕВА 28 2 46 0 16 92 24 1 46 0 16 94,57% 

Р. СТОЕВА 24 0 28 0 16 68 18 0 28 0 16 91,18% 

Д. КЮЧУКОВ 4 1 8 0 1 14 4 1 8 0 1 100% 

К.ЛАЗАРОВА 1 0 5 0 0 6 1 0 5 0 0 100% 

общо за ГО: 125 9 209 0 75 418 92 6 209 0 75 91,39% 

 

 

Тук е мястото да се посочи, че през 2020 година от ВКС са върнати за 

администриране по процедурни пропуски 4 въззивни граждански дела и 4 

частни. През 2019 година от ВКС са върнати за администриране по 

процедурни пропуски само 3 въззивни дела, а през 2018 г. - 10 касационни 

жалби по въззивни граждански дела, 3 касационни жалби по частни 

граждански дела и 1 жалба по частно гр. дело по чл. 274, ал. 2 ГПК. Цифрите 

сочат на сведени до минимум пропуски при администриране на жалбите до 

ВКС, за което следва да се адмирират положените усилия от страна на 

съдебния помощник към ГО Наталия Страволемова и съдиите от гражданско 

отделение.  

 

  2.3. ТЪРГОВСКИ ДЕЛА 

 

През отчетната 2020 г., насрочените за съдебно заседание въззивни 

търговски дела са 115. Отложени са 19 дела. Освен това съдиите от ТО са били 

докладчици на 28 броя въззивни граждански дела, които са били насрочени в 

открито съдебно заседание. От тези 28 дела отложено е било 1 дело.  

Средната натовареност по щат на съдия от ТО при разглеждане на 

търговски дела и граждански дела през 2020 г. е 6,92, която е равна на  

действителната натовареност. Спрямо свършените дела натовареността по щат 

е равна на действителната натовареност, която за 2020 г. е 6,05.  

 

Средната натовареност по щат на съдия при разглеждане в търговско 

отделение е равна на действителната натовареност.  

 

 

Натовареността като среден брой дела е показана в графичен вид в 

сравнение за три години: 
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Натовареността и тежестта на разглежданите дела се предопределя от 

въведения „принцип на случайния избор” при електронно разпределение на 

последните и коефициенти за натовареност по СИНС. Въведената програма за 

случайно разпределение не постига пропорционално разпределение на делата 

по тежест и относно делата в търговско отделение. В тази връзка не могат да 

бъдат подминати и проблемите, произтичащи от различията в коефициентите, 

които много често не отговарят на реалната натовареност. 

 

По съдии в търговско отделение показателите са както следва: 

 

 

име на съдия 

несвършени дела към 01.01.2020 г. постъпили дела през 2020 г.  

в т.ч. по видове 

общо 

в т.ч. по видове 

общо 
гр. 2-

ра 

инст. 

търг. 

2-ра 

инст. 

частни 

гражд. 

частни 

търг. 

частни 

по 

274, 

ал.2 

ГПК 

гр. 

2-ра 

инст. 

търг. 

2-ра 

инст. 

частни 

гражд. 

частни 

търг. 

частни 

по 274, 

ал.2 

ГПК 

П. ХАНДЖИЕВ 0 1 0 3 0 4 10 21 7 31 11 80 

Н. СЪБЕВА 0 7 0 0 1 8 0 4 0 9 2 15 

И. БАЛТОВА 0 7 0 3 0 10 8 24 1 30 17 80 

Х. МАРЕВА 0 6 0 2 0 8 11 20 4 31 12 78 

А. ЗЪБОВА * 0 1 0 0 0 1 0 13 0 17 0 30 

К. ГРАДЕВ  0 0 0 0 0 0 9 6 0 18 14 47 

И.ВОДЕНИЧАРОВ 0 0 0 0 0 0 1 7 0 3 2 13 

общо за ТО: 0 22 0 8 1 31 39 95 12 139 58 343 

*с.Зъбова е с 50% натовареност в ГО и ТО - тук са посочени само търг. дела 
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свършени дела към 31.12.2020 г. 

име на съдия 

общо свършени дела в срок до 3 месеца 

в т.ч. по видове 

общо 

в т.ч. по видове 

срочност 

в % гр. 2-

ра 

инст. 

търг. 

2-ра 

инст. 

частни 

гражд. 

частни 

търг. 

частни 

по 

274, 

ал.2 

ГПК 

гр. 2-

ра 

инст. 

търг. 

2-ра 

инст. 

частни 

гражд. 

частни 

търг. 

частни 

по 

274, 

ал.2 

ГПК 

П. ХАНДЖИЕВ 9 19 7 31 11 77 7 15 7 31 11 92,21% 

Н. СЪБЕВА 0 11 0 9 3 23 0 11 0 9 3 100% 

И. БАЛТОВА 5 25 1 31 16 78 4 17 1 31 16 88,46% 

Х. МАРЕВА 9 19 4 29 12 73 6 13 4 29 12 87,67% 

А. ЗЪБОВА * 0 10 0 17 0 27 0 6 0 17 0 85,19% 

К. ГРАДЕВ  9 6 0 18 14 47 9 5 0 18 14 97,87% 

И.ВОДЕНИЧАРОВ 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 100% 

общо за ТО: 32 90 12 135 58 327 26 67 12 135 58 91,13% 

 

 

Въпросът за натовареността не може да се разглежда отделно от най-

тежкия проблем – този за кадровото обезпечение.  

 

През 2020 г., поради предстоящо освобождаване от длъжност, съдия 

Нели Събева беше изключена от разпределението на въззивни търговски дела 

за периода от 01.02.2020 г. до 01.06.2020 г. и от разпределението на частни 

търговски дела от 01.05.2020 г. до 01.06.2020 г. През тези периоди 

практически отделението функционираше в намален състав. През цялата 

година съдия Христина Марева работи като командирована от Окръжен съд – 

Сливен, а след 01.06.2020 г. на мястото на съдия Събева са били 

командировани съдия Кирил Градев и съдия Иван Воденичаров. Тези 

постоянни промени, съчетани с правото на съдиите да ползват отпуск – 

редовен или по болест, създават буквално ежедневни проблеми със 

съставянето на графиците на съдебните заседания и на дежурствата, с 

формирането на състави, произнасянето по делата, изготвянето на становища 

по ТР, участие в конкурсни и атестационни комисии и пр. Перспективите за 

регулиране на кадровия въпрос не са добри и през следващите години. Все 

още не е обявен конкурс за попълване на вече освободените от съдия 

Казларова и съдия Събева щатни бройки. Дори да бъде обявен конкурс за 

заемане на тези две щатни бройки, не може да се очаква той да приключи за 

по-кратко време от две-три години, както показва досегашната практика – 

конкурсът, обявен в началото на 2018 г. за повишаване в длъжност в 

Апелативните съдилища, ГК, все още не е приключил. При това положение е 

ясно, че и през 2021 г., за да може да функционира търговското отделение при 

Апелативен съд – Бургас, ще бъде необходимо командироването на двама 

съдии, което от своя страна поставя окръжните съдилища пред сериозни 

кадрови изпитания.  



61 
 

 Предвид изложеното, макар Апелативен съд – Бургас да не е сред най-

натоварените по брой на делата за разглеждане, съдиите работят от години (и 

ще продължат да работят за години напред) в ситуация на постоянен кадрови 

недостиг, постоянни промени на състава на отделенията и при постоянно 

увеличаване на ангажименти и задължения, които не са пряко свързани с 

правораздавателната дейност – атестиране, конкурси, етични комисии, 

становища по ТР, проверки по окръжните съдилища. Тези ангажименти при 

тези кадрови реалности водят до изключителна и непродуктивна  

натовареност, която рано или късно ще се отрази на качеството и срочността 

на правораздавателната дейност. 

 

 

VІ. АДМИНИСТРАТИВНО-РЪКОВОДНА ДЕЙНОСТ В 

АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС 

 

 

1. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОННА 

ДЕЙНОСТ 

 

Годишният доклад за административно-ръководната дейност на 

Апелативен съд – Бургас в по-голяма част обхваща последната година от 

петгодишния мандат на г-жа Деница Вълкова – съдия в наказателно отделение 

на Апелативен съд – Бургас, която изпълняваше функциите на 

административен ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас до м. 

септември 2020 г. След участието й в конкурс за повишаване в длъжност 

„съдия“ във Върховния касационен съд - наказателна колегия, с решение по 

Протокол № 3/04.02.2020 г., т. 6.1., Съдийската колегия към Висшия съдебен 

съвет повиши съдия Вълкова в длъжност „съдия” във Върховния касационен 

съд-наказателна колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 

08.09.2020 г. 

На Общо събрание, проведено на 17.06.2020 г., съдиите в Апелативен 

съд – Бургас избраха и предложиха като свой кандидат за административен 

ръководител-председател на съда съдия Пламен Ангелов Синков, придобил 

професионалния си опит при дългогодишната си работа като съдия, а също и 

като заместник-председател.  

Съдия Синков е завършил е специалност „Право“ в Юридическия 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Същият има 23 години юридически 

стаж, от които една година като съдебен кандидат в Окръжен съд – Бургас и 

22 години като съдия. Притежава най-високия ранг в съдебната система - 

„Съдия във ВКС и ВАС“. Преминал е последователно през всички нива на 

професията до настоящата длъжност. Започнал е работа като младши съдия в 

Бургаски окръжен съд, след което е  назначен за съдия в Бургаски районен 

съд, а от 2004 г. до 2006 г. е бил заместник-председател на Районен съд – 

Бургас и ръководител на наказателно отделение. Професионалният му стаж е 
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продължил в Окръжен съд – Бургас, считано от 2006 г. до 2016 г.,  където е 

заемал длъжността „съдия“. От 2015 г. е командирован в Бургаски апелативен 

съд, а на 24.11.2016 г. с решение на ВСС е назначен за заместник на 

административния ръководител – заместник-председател и ръководител на 

наказателно отделение в Апелативен съд – Бургас, която длъжност заема до 

08.09.2020 г.  

С решение по Протокол № 30 от 01.09.2020 г. Съдийската колегия на 

ВСС назначи за изпълняващ функциите „административен ръководител-

председател" на Апелативен съд – Бургас, считано от 08.09.2020 г., съдия 

Пламен Ангелов Синков - заместник–председател и ръководител на 

наказателно отделение.  

Съдия Пламен Синков ще изпълнява функциите на административен 

ръководител-председател на Бургаския апелативен съд до назначаване на 

титуляр, съгласно процедурата, обявена с Решение по Протокол № 17 от 2 

юни 2020 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.  

 

1.1. Съдии 

 

 В Апелативен съд – Бургас работят високо квалифицирани магистрати, 

всеки с най-висок ранг „Съдия във ВКС и ВАС" и продължителна тясна 

специализация в съответна правна материя. Средният юридически стаж на 

съдиите е около 30 години. Това е показател за много добра кадрова 

обезпеченост от гледна точка на квалифицирани със знание и опит съдии, но 

не достатъчен като брой на щатовете, необходим за формиране на съдебни 

състави от съдии с тясна специализация по една и съща материя, включително 

е недостатъчен за постоянни съдебни състави.  

В съда са сформирани и функционират три отделения:  

- наказателно отделение  в състав от шестима съдии (в т. ч. двама съдии 

от ОС – Бургас и ОС – Сливен, командировани на местата със свободен щат), 

като в това отделение заседава и административният ръководител – 

председател,  

- търговско отделение в състав от четирима съдии (в т. ч. двама съдии 

от ОС – Бургас и ОС – Сливен, командировани на местата със свободен щат) и  

- гражданско отделение в състав от петима съдии (в т. ч. 

командированите двамама съдии от ОС – Бургас, единият от който от м. 

октомври 2017 г. по решение на Общото събрание на съдиите участва с 50% в 

разпределението по търговски дела и с 50% в разпределението на граждански 

дела, с оглед обезпечаване на равномерна натовареност между съдиите от 

двете отделения. По решение на Общото събрание на съдиите, проведено на 

17.12.2020 г., считано от 18.12.2020 г. съдията е изключен от разпределението 

на въззивни търговски дела, а от 01.01.2021 г. и от разпределението на 

въззивни частни търговски дела. Третият командирован съдия до края на 2020 

г. бе от  ОС – Ямбол).  
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Съдиите в Апелативен съд – Бургас са с голям опит и правораздават с 

високо чувство за отговорност.  

От 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. кадровата обезпеченост на Апелативен 

съд – Бургас се състои от 15 съдии, които след  Решение на Общо събрание на 

съдиите от 01.06.2016 г. са разпределени в три отделения: 6 съдии в 

наказателно отделение, 5 съдии в гражданско отделение и 4 съдии в търговско 

отделение.  

При този брой на съдиите, като цяло и по отделения, в конкретни случаи 

се затруднява формирането на съдебните състави, а съдиите от гражданско и 

търговско отделение, които се налага да участват в разглеждане на 

наказателни дела, са особено затруднени. Тайните съвещания по такива дела 

логично отнемат повече време от останалите, което се отразява на 

натовареността на всички съдии. Налице е и различна натовареност на 

съдиите по материя.  

Затруднението при формиране на състави обосновава необходимостта да 

се продължи практиката за командироване на съдии в Апелативен съд – 

Бургас от окръжните съдилища в апелативния район. През цялата 2020 година 

и понастоящем в Апелативен съд – Бургас продължават да бъдат 

командировани съдиите: 

- Албена Зъбова-Кочовска – съдия от Окръжен съд – Бургас, 

командирована за работа в Апелативен съд – Бургас, считано от 20.06.2016 г. 

до 20.12.2016 г. Със съгласието на съдията командироването й беше 

продължено безсрочно на основание § 207 от ПЗР на ЗСВ до заемане на 

свободната длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас, чрез конкурс. Със 

Заповед № АД-05-150/18.12.2019 г. беше изменена Заповед № АД-05-

58/30.08.2016 г., като беше продължено командироването на Албена Зъбова-

Кочовска – съдия в БОС, до заемане на всички незаети длъжности за съдия в 

гражданско отделение на Апелативен съд-Бургас; 

- Мая Величкова - съдия от Окръжен съд – Сливен, чието командироване 

в наказателното отделение на Апелативен съд – Бургас е продължено за срок 

от още една година, съгласно Заповед № АД-05-78/21.12.2020 г. на 

председателя на съда; 

- Христина Марева – съдия от Окръжен съд – Сливен  продължава да е 

командирована в търговско отделение на Апелативен съд – Бургас, като със 

Заповед № АД-05-64/28.08.2020 г. на председателя срокът на командироване е 

продължен до 26.03.2021 г.; 

- Калина Пенева – съдия в Окръжен съд – Бургас беше командирована 

със Заповед № АД-05-113/09.10.2019 г. в Апелативен съд – Бургас за 

разглеждане на дела в гражданско отделение, считано от 01.11.2019 г. до 

30.04.2020 г. включително. С нова Заповед № АД-05-90/09.10.2020 г. 

командироването е продължено, за срок от шест месеца, считано от 01.11.2020 

г. до 30.04.2021 г. включително. 

Със Заповед № АД-05-50/27.05.2019 г. на председателя на съда, за срок 

от една година, беше продължено командироването на Петя Петрова – съдия в 
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Окръжен съд – Бургас. Командироването продължи до 01.04.2020 г., на която 

дата съдия Петрова встъпи като съдия-титуляр в наказателно отделение след 

конкурс и влязло в сила решение на СК на ВСС за назначаване в АС – Бургас; 

Със Заповед № АД-05-151/27.12.2019 г. беше командирован Добрин 

Кючуков – съдия в Окръжен съд - Ямбол, в Апелативен съд – Бургас за 

разглеждане на дела в гражданско отделение, считано от 02.01.2020 г. до 

15.04.2020 г. С оглед решението на СК на ВСС за освобождаването му от 

длъжност на основание чл. 165, ал.1, т.1 от ЗСВ, командироването е 

прекратено, считано от 11.04.2020 г. 

Със Заповед № АД-05-28/26.05.2020 г. беше командирована съдия 

Росица Стоева от Окръжен съд – Ямбол в гражданското отделение на 

Апелативен съд – Бургас, за срок от шест месеца, считано от 01.06.2020 г.до 

30.11.2020 г. включително. 

Със Заповед АД-05-29/28.05.2020 г. беше командирован съдия Кирил 

Градев Стоянов от Окръжен съд – Бургас в търговското отделение на 

Апелативен съд- Бургас, считано от 01.06.2020 г. до 30.11.2020 г. 

включително. 

Със Заповед № АД-05-65/28.08.2020 г. беше командирован съдия Даниел 

Марков от Окръжен съд – Бургас в наказателно отделение на Апелативен съд 

– Бургас, считано от 08.09.2020 г., за срок от една година. Командироването 

беше прекратено в края на годината поради встъпване в длъжност „съдия“ в 

наказателно отделение на назначения от СК на ВСС кандидат. 

Със Заповед № АД-05-74/26.11.2020 г. е командирована Кремена Илиева 

Лазарова – съдия в Окръжен съд – Бургас за разглеждане на дела в гражданско 

отделение на Апелативен съд – Бургас, считано от 01.12.2020 г. до 31.05.2021 

г., включително. 

Със Заповед № АД-05-75/26.11.2020 г. е командирован на Иван 

Атанасов Воденичаров – съдия в Окръжен съд – Бургас  в  търговско 

отделение на Апелативен съд – Бургас, считано от 01.12.2020 г. до 30.05.2021 

г., включително. 

Всяко командироване на съдия е съобразено с изискванията в чл. 107, ал. 

1, вр. с ал. 1 от Закон за съдебната власт (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 

62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г., доп. – ДВ, бр. 90 от 2017 г.) и се извършва след 

преценка за притежавания ранг от съдията, професионалния му стаж и опит, 

оценка от атестация, изразено съгласие по чл.227, ал.1 от ЗСВ и положително 

становище за командироване от съответния административен ръководител на 

окръжен съд. 

С Решения на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол 

№ 13/24.04.2018 г. две от свободните щатни бройки „съдия“ бяха обявени от 

Висшия съдебен съвет за провеждане на конкурс (обн. ДВ, бр. 38/08.05.2018 

г.) - една за наказателно отделение и една за гражданско отделение.  

С решение по протокол № 41/10.12.2019 г., т. 19.4, Съдийската колегия 

на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от 

Закона за съдебната власт, повиши съдия Калина Стоянова Пенева – съдия в 
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Окръжен съд – Бургас (понастоящем командирована в АС – Бургас) в 

длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас, която бе класирана на първо 

място в конкурса за повишаване за длъжности „съдия“ - гражданско 

отделение.  

Конкурсът за апелативните съдилища - гражданска колегия, в който е 

обявена само една свободна длъжност на съдия в същото отделение за 

Апелативен съд – Бургас, извън освободените впоследствие длъжности за 

„съдия“, не е приключил поради обжалване на решението на СК на ВСС за 

повишаване в длъжност на класираните кандидати. По жалбата предстои да се 

произнесе Върховният административен съд. 

Към настоящия момент съдия Пенева все още не е встъпила в длъжност. 

Към 01.01.2020 г. свободните бройки „съдия“ в Апелативен съд – Бургас 

са шест на брой - две за наказателно отделение, три за гражданско и една за 

търговско отделение.  

Към 31.12.2020 г. свободните бройки „съдия“ в Апелативен съд – Бургас 

са седем на брой - две за наказателно отделение, три за гражданско и две за 

търговско отделение.  

През 2020 година всички съдии в наказателно, търговско, гражданско 

отделение на Апелативен съд – Бургас правораздаваха водени от високо 

чувство за справедливост, устоявайки принципите на независимост на 

съдебната власт. 

 

Кадрови промени по щата на съдиите 

 

С решение по протокол № 16/19.05.2020 г., т. 8, Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Нели 

Генкова Събева от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас, с 

ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 01.06.2020 година. 

Със същото решение Съдийската колегия, на основание чл. 303, ал. 2, т. 

2, буква “а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ,  поощри съдия Нели Събева с 

отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда 

за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на 

служебните задължения и високи нравствени качества. 

На 01.04.2020 г. съдията от Окръжен съд – Бургас Петя Петрова, която 

до посочената дата беше командирована в наказателно отделение на 

Апелативен съд – Бургас, официално встъпи в длъжност „съдия“ в 

наказателно отделение на Апелативен съд – Бургас, след конкурс и влязло в 

сила решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за назначаване 

в АС-Бургас. Тя беше назначена в изпълнение Решение на Съдийската колегия 

на Висшия съдебен съвет по протокол № 29/17.09.2019 година, след проведен 

конкурс за повишаване и заемане на две свободни длъжности „съдия” в 

апелативните съдилища - наказателна колегия. Съдия Петя Петрова е с ранг 

„Съдия във ВКС и ВАС“.  
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През отчетната 2020 г. съдия Румна Манкова – заместник-председател и 

ръководител на гражданско отделение и Павел Ханджиев - заместник-

председател и ръководител на търговско отделение отчетоха втора успешна 

година работа на заеманата длъжност. Като ръководители на гражданското и 

търговското отделение в Апелативен съд – Бургас двамата заместник-

председатели запазиха отлично взаимодействие и умело ръководство, 

полагайки усилия за надграждане високите стандарти, постигнати в работата 

на отделенията. 

Наказателното отделение на Апелативен съд – Бургас се ръководеше от 

съдия Пламен Синков – заместник-председател на съда, считано от 23.11. 2016 

г. до 08.09.2020 г., когато встъпи в длъжност изпълняващ функции 

„административен ръководител-председател“ на Апелативен съд – Бургас. 

Както споменахме по-горе във връзка с участието на досегашния 

и.ф.административен ръководител-председател в конкурс за повишаване в 

длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд - наказателна колегия, съдия 

Деница Вълкова беше повишена от СК на ВСС в  длъжност „съдия” във 

Върховния касационен съд-наказателна колегия, с ранг „съдия във ВКС и 

ВАС“. 

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 

Протокол № 30/01.09.2020 г. съдия Пламен Синков беше назначен за 

изпълняващ  функциите „административен ръководител-председател“ на 

Апелативен съд – Бургас, считано от 08.09.2020 година. В дух на 

приемственост и продължаване на добрите практики на управление на 

институцията, съдия Пламен Синков полага сериозни усилия, както за 

решаване на проблемите в дейността на Апелативен съд – Бургас, така и за 

създаване на ефективна организация в работата, свързана с превенция 

разпространението на COVID-19 на територията на институцията.  

По повод постъпило писмо изх. № ВСС-9691/23.09.2020 г. и във връзка с 

решение от Протокол № 24/23.09.2020 г., т. Р-3.6 и Р-3.6.1, от заседание на 

Комисия по атестирането и конкурсите към СК на ВСС, относно откриване на 

съгласувателна процедура за съкращаване на 1 /една/ свободна длъжност  

„съдия“ в Апелативен съд – Бургас с цел оптизимиране щатната численост на 

органите на съдебната власт , настоящият  и.ф. административен ръководител 

– председател на Апелативен съд – Бургас г-н Пламен Синков изпрати 

писмено становище до председателя и членовете на Комисията по атестрането 

и конкурсите към СК на ВСС, съдържащо ясна позиция на несъгласие за 

съкращаване на съдийски бройки.  В писмото са изложени мотиви за запазване 

числеността на съдийския щат в което и да е отделение на Апелативен съд – 

Бургас, съобразявайки се с процесуалните изисквания за разглеждане на 

всички дела в апелативен съд само от тричленни съдебни състави. В 

приложение към становището е изпратено и копие от протокол от Общото 

събрание на съдиите от Апелативен съд – Бургас, проведено на 20.05.2019 г., 

на което всички съдии категорично се обединиха около тезата, че е 

неправилно да се съкращават съдийски щатни бройки.  
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Въз основа на писмено предложение от съдия Синков - и.ф. 

административен ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас, 

съдържащо искане за трансформиране на 1 (една) длъжност „заместник на 

административния ръководител – заместник – председател“ в 1 (една) 

длъжност „съдия“ в съда, с решение по протокол № 41/24.11.2020 г., т. 4, 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет намали, на основание чл. 30, ал. 

5, т. 4 от ЗСВ, щатните длъжности „заместник на административния 

ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд – Бургас от 3 (три) 

на 2 (две), като трансформира 1 (една) длъжност „заместник на 

административния ръководител – заместник-председател“ и ръководител на 

наказателно отделение в 1 (една) длъжност „съдия“ в Апелативен съд – 

Бургас, наказателно отделение, считано от датата на вземане на решението – 

24.11.2020 г. 

В края на отчетния период конкурсът, обявен от Висшия съдебен съвет 

по протокол № 3/21.01.2016 г. (обн. ДВ, бр. 8/29.01.2016 г.), за първоначално 

назначаване за една свободна длъжност за съдия в наказателно отделение на 

АС Бургас приключи и с Решение № 42/01.12.2020 г., т. 9.1, на Съдийската 

колегия на Висшия съдебен съвет г-н Благой Гавраилов Потеров беше 

назначен, на основание чл. 160 и чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, във вр. с § 209 от ПЗР 

на ЗИД на ЗСВ (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), за съдия в Апелативен съд – Бургас и 

встъпи в длъжност на 04.01.2021 г. 

 

                           1.2. Съдебни служители 

 

През цялата 2020 година щатът на съдебната администрация е 25 щатни 

бройки и е изцяло зает.  

Разпределението на съдебните служители в Апелативен съд – Бургас е 

съобразно Правилник за администрацията в съдилищата и в съответствие с 

Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата и Правилата 

за прилагане на Класификатора, приети с решение по Протокол № 

27/06.12.2016 г., т. 49  и т. 57, от заседание на Съдийската колегия към 

Пленума на Висшия съдебен съвет.  

През 2020 г. щатът на съдебната администрация на Апелативен съд – 

Бургас включва следните длъжности по раздели: 

- Раздел А. „Ръководни длъжности“ - съдебен администратор, 

главен счетоводител и ръководител сектор;  

- Раздел Б. „Специализирана администрация“ - трима съдебни 

помощници, осем съдебни деловодители (единият от които работи в 

Регистратурата на съда) и четирима съдебни секретари; 

- Раздел В. „Обща администрация“, състояща се от: В1. 

"Експертни длъжности в обща администрация" - системен администратор, 

връзки с обществеността, счетоводител и касиер и съдебен статистик и В2. 

"Технически длъжности в обща администрация", която включва: домакин 

шофьор и чистач. 



68 
 

Освен разпределението по Класификатор на длъжностите в 

администрацията на съдилищата,  съдебната администрация в Апелативен съд 

– Бургас е структурирана в административни звена - служби и самостоятелни 

длъжности, съобразно Правилник за администрацията в съдилищата и въз 

основа на заповеди на административния ръководител – председател. За 

всички длъжности са изготвени длъжностни характеристики, в съответствие с 

разпоредбите на ПАС. На част от служителите са възложени допълнителни 

функции с оглед спецификата на работа и при условията на пълна 

взаимозаменяемост. Във връзка с измененията и допълненията на Правилник 

за администрацията в съдилищата (обн. ДВ, бр. 91 от 23.10.2020 г.) бяха 

издадени нови заповеди на административния ръководител-председател и 

актуализирани длъжностните характеристики на шестима съдебни служители. 

През 2020 г. е запазено съотношението между щата на съдебните 

служители към съдиите е 25:15. т.е. 1 съдия в Апелативен съд – Бургас работи 

с 1,66 съдебни служители, в т.ч. ръководните длъжности, обща 

администрация, специализирана администрация и техническите длъжности и е 

към средното за страната от апелативните съдилища. Реалното съотношение 

между служителите от специализираната администрация – съдебните 

помощници, съдебни секретари и съдебни деловодители, (които фактически 

подпомагат работата на съдиите) и броят на съдиите се запазва 1:1. 

 Средният трудов стаж на съдебните служители в Апелативен съд – 

Бургас е около 26 години, а средният стаж за професионален опит е 18 години, 

което говори за висок професионализъм, рутина в изпълнението на 

задълженията и високо чувство за отговорност в работата. 
 

Кадрови промени по щата на съдебната администрация 

 

През отчетния период настъпиха вътрешни промени в щата на съдебната 

администрация в Апелативен съд–Бургас, както следва:  

Със Заповед № АД-03-30/29.09.2020 г. на и.ф. административен 

ръководител - председател на Апелативен съд – Бургас, считано от 01.10.2020 

г., е прекратено трудовото правоотношение на Донка Георгиева – съдебен 

деловодител в Апелативен съд – Бургас, на основание чл. 326, във вр. с чл. 

328, ал. 1, т. 10 от Кодекс на труда, поради придобито право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст.  

Считано от датата на прекратяване, на вакантната длъжност „съдебен 

деловодител“, със Заповед № АД-03-31/30.09.2020 г. на и.ф. административен 

ръководител - председател на Апелативен съд – Бургас, по реда на чл. 343, ал. 

2 от ЗСВ, е назначена Венета Пехливанова – досегашен „завеждащ служба“ 

отделение „Граждански дела първа инстанция и търговски дела“ в Окръжен 

съд – Бургас. Служителката е с висше образование, степен „магистър“, 

специалност „финанси“ и има дълогодишен професионален опит в Окръжен 

съд - Бургас.  
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Със Заповед № АД-03-33/10.11.2020 г. на и.ф административен 

ръководител - председател на Апелативен съд – Бургас, считано от 12.11.2020 

г., е прекратено трудовото правоотношение на Пенка Шивачева – съдебен 

секретар в Апелативен съд – Бургас, на основание чл. 326, във вр. с чл. 328, ал. 

1, т. 10 от Кодекс на труда, поради придобито право на пенсия за осигурителен 

стаж и възраст.  

За заемане на освободената длъжност „съдебен секретар“, със Заповед № 

АД-06-133/14.09.2020 г. на и.ф. административен ръководител - председател 

на Апелативен съд – Бургас и спазвайки разпоредбите на ЗСВ, ПАС и 

утвърдените от председателя Правила за подбор и наемане на съдебни 

служители в Апелативен съд – Бургас е открита и проведена процедура за 

подбор по документи на кандидати от съдилищата в Съдебна палата - Бургас 

за преместване в Апелативен съд – Бургас на длъжността „съдебен секретар“, 

по реда на чл. 343, ал. 2 от ЗСВ.  

След приключване на процедурата, на длъжността „съдебен секретар“, 

със Заповед № АД-03-34/11.11.2020  г. на и.ф. административен ръководител – 

председател на Апелативен съд – Бургас, считано от 12.11.2020 г., е назначена 

Марина Димова – съдебен секретар в Районен съд – Бургас, класирана на 

първо място. Съдебен секретар Димова има професионален опит над 24 

години в Районен съд – Бургас.  

Други промени в щата на съдебната администрация не са настъпили. 

 

Необходимост от допълнителен щат на съдебната администрация 

 

Понастоящем в щата на съда съществуват три щатни бройки за съдебни 

помощници, които са заети. Считаме, че броят им не е достатъчен, за да 

покрие нуждите на съда. Намираме за целесъобразно и необходимо да се 

достигне до съотношение поне един помощник на трима съдии, като по този 

начин тяхното участие в дейността на съда ще е по-ефективно и ще подпомага 

в по-пълна степен магистратите при администриране на делата, 

предварителната им подготовка и при изготвяне на проекти за крайни съдебни 

актове. Утвърждаването на такава кадрова политика на ВСС несъмнено ще се 

възприеме положително от магистратите. 

Както отбелязахме в предходния доклад, Апелативен съд – Бургас 

продължава да отчита необходимост от една щатна бройка за длъжността 

„служител по сигурността на информацията“, една щатна бройка за 

длъжността „архивар и куриер“ и една щатна бройка за длъжността „чистач“. 

Мотивите за това са свързани с разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от Правилник за 

администрацията в съдилищата, издаден от Пленум на Висшия съдебен съвет, 

съобразно които служителят по сигурността на информацията осъществява 

дейност по защита на класифицираната информация в съда, съгласно ЗЗКИ и 

ППЗЗКИ.  С решение по протокол  № 12 от заседанието на Комисия  „Съдебна 

администрация” към СК на ВСС, проведено на 29.10.2018 г. т. 19, Комисия 

„Съдебна администрация“ към СК на ВСС отхвърли искането за увеличаване 
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на щата на Апелативен съд – Бургас с една бройка за длъжност „чистач“ 

поради липса на финансови средства. Необходимостта от тази бройка не е 

отпаднала, тъй като съдът разполага само с един чистач, който не може да 

почиства всички кабинети, съдебни зали и общи части сам, особено след като 

по повод обявеното извънредно положение беше забранено от Затвора гр. 

Бургас да се извеждат лишени от свобода на външни обекти, в това число и за 

работа в Апелативен съд – Бургас.  

С решение по протокол № 10/16.07.2018 г. комисия „Съдебна 

администрация към СК на ВСС е предприела цялостна политика за 

обезпечаване на съдилищата с щатни бройки за съдебни служители на 

длъжност „служител по сигурността на информацията“, в т.ч. 1 щатна бройка 

за Апелативен съд – Бургас, но все още съдът не е обезпечен с този щат. 

Необходимо е и назначаването на архивар, тъй като достъп до 

документацията в архивните единици на Апелативен съд – Бургас има 

единствено ръководител сектор в Апелативен съд – Бургас, на когото са 

възложени редица други дейности, в.т. човешки ресурси, организационни 

дейности, изпълнявани в другите съдилища от административния секретар /в 

съда няма такъв/, както и работата по сигурността на информацията. Предвид 

тази натовареност и обстоятелството, че в Апелативен съд – Бургас с всяка 

календарна година се увеличава разнообразието и обема на архивните 

единици, считаме, че специфичната дейност по завеждане, стопанисване и 

унищожаване на архивните документи следва да се извършва от друг 

служител, назначен на отделна длъжност „архивар“, чието работно място да 

бъде в архива на съда, оборудван като самостоятелно архивно помещение още 

през 2016 г. 

 

Решение на кадровия проблем на съдебната администрация 

 

До настоящия момент функциите на служител по сигурността на 

информацията са възлагани от Председателя на Апелативен съд – Бургас на 

„ръководител сектор“, по реда на чл. 8, ал. 5 от ПАС. Тези допълнителни 

функции водят до натовареност в работата му, тъй като изпълнява и други 

задължения, свързани с дейността на административен секретар, човешки 

ресурси и архивар. 

Надяваме се през настоящата година ВСС да отпусне втори щат за 

чистач, тъй като противоепидемичната обстановка в страната налага 

хигиената в съда да е на много по-високо ниво от обикновено. Това е 

обективно невъзможно да бъде осигурено от единствения чистач, предвид 

броя на кабинетите и ползваната като цяло площ от Апелативен съд – Бургас. 

Още повече, че на чистача е възложено изпълнението и на куриерски функции 

поради липсата на куриерски щат за съда. 

Като законосъобразно, ефективно и икономично решение, функциите на 

Длъжностно лице по защита на данните, свързани със защитата на личните 

данни на физическите лица, извън изпълнение на правораздавателните 
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функции на съда, бяха възложени със Заповед № АД-06-91/02.07.2019 г. на 

председателя на съдебен помощник Жанета Марчева, която притежава 

необходимата професионална и експертна компетентност. Посочената мярка е 

в съотвестствие с новата ал. 5 на чл. 16 от Правилник за администрацията в 

съдилищата (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 91 от 23.10.2020 г.). 

 

Декларации по ЗСВ и ЗПКОНПИ  

и други антикорупционни мерки 

 

Във връзка с чл. 195а, ал. 1 от Закон за съдебната власт съдиите от 

Апелативен съд – Бургас, в т.ч. командированите съдии, изпратиха на 

Съдийската колегия към Пленума на ВСС своите декларации на хартиен и 

електронен носител. 

Ежегодно съдиите подават и декларации за имущество и интереси пред 

Инспектората към ВСС. 

Съгласно чл. 38 от Закон за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество и в изпълнение на Заповед № 

АД-06-44/18.04.2018 г. на председателя на Апелативен съд – Бургас, през 2020 

година всички задължени по ЗПКОНПИ съдебни служители, в т.ч. 

освободените от длъжност и новоназначените такива, са подали пред 

работодателя Декларация за имущество и интереси по реда на чл. 35, ал. 1, т. 

2 от ЗПКОНПИ, на хартиен и електронен носител,  спазвайки законовия срок. 

През отчетния период само един съдебен служител е подал декларация 

по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ - за промяна в декларирани обстоятелства в 

декларацията по т. 2 в частта за предсрочно погасяване на задължения/ 

кредити. 

Не са постъпвали декларации по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ -  за 

промяна на декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост 

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ. 

Декларациите са вписани в съответните регистри, водени от съдебния 

администратор, като в срока по чл. 40, ал. 1 от ЗПКОНПИ и по реда на § 2, ал. 

3 от ДР на ЗПКОНПИ са публично оповестени в интернет страницата на 

Апелативен съд – Бургас, при спазване изискванията на ЗЗЛД. 

Всички съдебни служители в Апелативен съд – Бургас, в т.ч. и 

новоназначените и тези, назначени на технически длъжности отговарят на 

условията по чл. 340а, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ, респективно на изискванията за 

заемане на длъжността в съда.  

 

1.3. Организационна дейност 

  

 Разпределението на делата на Апелативен съд – Бургас продължи през 

2020 г. да се извършва електронно, на случаен принцип, чрез въведената от 

Висш съдебен съвет Централизирана система за случайно разпределение на 

делата /ЦССРД/, която е инсталирана на сървъра на Висшия съдебен съвет. 
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Разпределението се извършва при спазване на Правилата за случайно 

разпределение на делата и натовареността на съдиите в Апелативен съд – 

Бургас, издадени на основание чл. 104, ал. 2, във вр. с чл. 85, ал. 1 т. 7 от 

Закона за съдебната власт и Решение на общо събрание на съдиите от 

Апелативен съд – Бургас, проведено на 28.11.2016 г.  

          Във връзка с решение по т. 1 от протокол № 19/23.07.2020 г. на Пленума 

на ВСС относно внедряване на Единна информационна система на 

съдилищата в страната /ЕИСС/, което в Апелативен съд – Бургас се осъществи 

на 10 и 11 август 2020 г., считано от посочената дата образуването на делата и 

определянето на съдия-докладчик започна да се извършва чрез отделния 

модул за случайно разпределение, който е част от ЕИСС. В изпълнение на 

решение по т. 1.2 от протокол № 23/16.09.2020 г. на Пленума на ВСС, 

съдържащо указание за спиране въвеждането на дела в ЕИСС, на 18.09.2020 г., 

беше преустановена работата на съдилищата с ЕИСС, с изключение на 

пилотните съдилища. Така до края на отчетния период случайното 

разпределение на делата в Апелативен съд – Бургас отново се осъществяваше 

чрез въведената от Висш съдебен съвет Централизирана система за случайно 

разпределение на делата /ЦССРД/. С решение по Протокол № 31/17.12.2020 г. 

/т.1/ на Пленума на Висшия съдебен съвет беше приет план за възобновяване 

образуването на дела в ЕИСС, което в Апелативен съд – Бургас се осъществи 

на 01.03.2021 г.  

Правилата за случайно разпределение на делата и натовареността на 

съдиите в Апелативен съд – Бургас бяха неколкократно изменяни и допълвани 

по Решение на Общото събрание на съдиите. Едно от последните изменения и 

допълнения на Правилата беше прието от Общо събрание на съдиите,  

проведено на 10.10.2019 г. На събранието беше обсъдено предложение на 

заместник-председателите и ръководители на наказателно, гражданско и 

търговско отделение за изменение на Раздел V. „Определяне на съдия 

докладчик по делата“ от Правила за случайното разпределение на делата и 

натовареността на съдиите в Апелативен съд – Бургас.  Предложението касае 

прилагане разпоредбата на чл. 35, ал. 5 от Правилник за администрацията в 

съдилищата, указваща възможността дейността по случайното разпределение 

на делата да се възложи на съдебен служител, въз основа на мотивирана 

заповед на административния ръководител, като разпределението на делата да 

се възложи на съдебните помощници.  

В тази връзка  със Заповед № АД-06-198/09.12.2019 г. на председателя 

на съда Правилата за случайното разпределение на делата и натовареността на 

съдиите в Апелативен съд – Бургас бяха изменени, считано от 01.01.2020 г., 

като разпределението на делата се възложи на съдебните помощници по 

график и по материя, като изрично се предвидиха изключения при отсъствие 

на съдебните помощници разпределението да се извършва от заместник-

председателите по отделения. 

Обсъждания на промени в правилата в края на 2019 г. наложи и 

изменението в разпоредбата на чл. 113 от ГПК (ДВ бр. 100 от 20.12.2019 г.) 
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относно делата по потребителските спорове, които вече се разглеждат само 

като граждански, включително във въззивната инстанция,  независимо дали са 

образувани като търговски. В тази връзка, на 17.02.2020 г. се проведе Общо 

събрание на съдиите в Апелативен съд – Бургас, на което беше взето решение 

за изменение и допълнение на Правилата за случайното разпределение на 

делата и натовареността на съдиите в Апелативен съд – Бургас и по-конкретно 

в частта за каталога от групите, който придоби следната редакция: 

2. Граждански дела: 

2.1. Група: Въззивни граждански дела (ВГД).  

2.2. Група: Въззивни частни граждански дела (ВЧГД). 

2.3. Група: Частни граждански дела по чл.274, ал.2 и по чл.113 от ГПК 

(ЧГД по чл.274, ал.2 и по чл.113 ГПК). 

2.4. Група: Въззивни граждански дела по ЗПКОНПИ (ВГД-ЗПКОНПИ) 

2.5. Група: Въззивни граждански дела по Кодекса на застраховането и 

чл.113 ГПК (ВГД-КЗ и чл.113 ГПК)“. 

В края на отчетния период, на основание решение на Общото събрание 

на съдиите от Апелативен съд – Бургас, проведено на 17.12.2020 г., със 

Заповед № АД-06-229/21.12.2020 г. на и.ф. административен ръководител-

председател са допълнени Правилата за случайно разпределение на делата и 

натовареността на съдиите в Апелативен съд– Бургас, считано от 01.01.2021 г. 

Промяната касае член чл. 37 от Правилата за за случайно разпределение на 

делата и натовареността на съдиите в Апелативен съд – Бургас, а именно: 

„(5) Съдията-докладчик по въззивно частно наказателно дело в закрито 

заседание, с изключение на делата по чл. 243 от НПК, включва в съдебния 

състав съдии от наказателно отделение, съобразно месечния график за 

дежурства към момента на образуване на делото. В случаите, когато е 

невъзможно се включва съдия от гражданско или търговско отделение, 

съобразно същият график за дежурства към момента на образуване на делото. 

(6) Съдията-докладчик по въззивно частно наказателно дело в закрито 

заседание по чл. 243 от НПК включва в съдебния състав дежурния съдия 

докладчик от наказателно отделение и един съдия от гражданско или 

търговско отделение, съобразно месечния график за дежурства към момента 

на образуване на делото, а при невъзможност – съдии само от наказателно 

отделение.“ 

С решение от Общо събрание на съдиите в Апелативен съд – Бургас, 

проведено на 17.12.2020 г., беше одобрено и предложението на и.ф. 

председател Пламен Синков във връзка с постигане изравняване 

натовареността в гражданско и търговско отделение. Така Общото събрание 

одобри предложение: съдията от Окръжен съд – Бургас Албена Зъбова, която 

понастоящем е командирована в Апелативен съд – Бургас, да участва с 

натовареност от 100% в разпределението на граждански дела по създадените 

групи, считано от 01.01.2021 г., като бъде изключена от разпределението на 

въззивни търговски дела, считано от 18.12.2020 г., а от въззивни частни 

търговски дела, считано от 01.01.2021 г. 
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Въпреки предвидената в тези правила изрична възможност всеки съдия 

от Апелативен съд – Бургас, при заявено писмено желание да присъства при 

разпределението на делото или да получи статистическа информация за 

натовареността към даден момент, през отчетната година и към момента на 

изготвяне на доклада такова искане не е направено от нито един съдия, което е 

индиция за доверие в работата на разпределящите по чл. 35, ал. 4 от ПАС.  

Новообразуваните дела в Апелативен съд – Бургас се разпределят между 

съдиите съобразно поредността на тяхното постъпване от окръжните 

съдилища. Със заповед на административния ръководител – председател, от 

разпределението се изключват онези съдии, които отсъстват поради ползване 

на платен годишен отпуск, дългосрочно командироване или продължително 

отсъствие поради временна нетрудоспособност.  

Съобразно изготвен и утвърден от административния ръководител - 

председател месечен график, обжалваните и протестирани 

първоинстанционни съдебни актове по мерки за неотклонение по чл. 64 и чл. 

65 от НПК се разглеждат в открито съдебно заседание от въззивен съдебен 

състав.  

През отчетния период постъпилите дела се образуват от 

административния ръководител - председател на Апелативния съд, а в негово 

отсъствие - от определен със заповед негов заместник при съобразяване на 

правилата по чл. 35, ал. 4 от Правилник за администрацията в съдилищата. 

 Длъжностните лица, които имат право да извършват случайно 

разпределение на делата в Апелативен съд – Бургас са определени със заповед 

на административния ръководител – председател. Те получават достъп до 

Централизираната система за случайно разпределение на делата чрез 

персонална парола и квалифициран електронен подпис. 

Съгласно Заповед АД-06-199/09.12.2019 г. на председателя на 

Апелативен съд – Бургас, издадена въз основа на решение на Общото 

събрание на съдиите, считано от 01.01.2020 г. и понастоящем  тази дейност 

успешно се извършва от тримата съдебни помощници, за което бяха 

предварително обучени от заместник-председателите и ръководители на 

наказателно, гражданско и търговско отделение, с цел усвояване специфични 

знания за работа със ЦССРД  в т.ч. определяне правното основание, групата за 

натовареност за видовете дела и др. 

Протоколът от извършеното електронно разпределение за определянето 

на съдия докладчик по образувано дело се генерира автоматично от 

Централизирана система за случайно разпределение на дела. Той се разпечатва 

в два екземпляра и се подписва от извършващия разпределението. Единият 

екземпляр от протокола се прилага към делото. Другият екземпляр 

служителят, администриращ делото в наказателно, търговско или гражданско 

отделение подрежда последователно в папка, по дата и ред на извършеното 

разпределение. След извършване на случайно разпределение на дело 

създаденият от софтуера на Висшия съдебен съвет протокол се съхранява 

автоматично на сървъра на Висшия съдебен съвет. 
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През 2020 г. продължи извършването на проверки от назначената със 

заповед на административния ръководител – председател комисия на спазване 

принципа на случайното разпределение на делата в съда. За резултатите от 

проверката комисията изготвя доклад, който представя на Председателя на 

съда.  Констатираните разлики брой дела на съдия в група във всяко от трите 

отделения са приемливи за съдиите. Все още е неравномерна натовареността 

обаче по критерия фактическа и правна сложност на разпределените дела. 

Това е поради изтъкнатата вече многократно причина, че ЦССРД не е 

свързана със СИНС по начин, който да позволява при разпределение на делото 

да се отчита моментната натовареност на съдията по СИНС. ЦССРД е 

свързана със СИНС само доколкото да може при разпределение на делото да 

се генерира автоматично коефициент за тежест съобразно предмета на 

разпределеното дело.  

В Апелативен съд – Бургас са обобособени и функционират четири 

съдебни деловодства:  

- деловодство в наказателно отделение, състоящо се от двама съдебни 

деловодители; 
- деловодство в гражданско отделение, където работят двама съдебни 

деловодители; 
- деловодство в търговско отделение - също двама съдебни 

деловодители; 
- деловодство в отделение по насрочени дела, в което е Адвокатската 

стая, където един съдебен деловодител обслужва граждани, техните 

упълномощени представители и адвокати и администрира насрочените дела. 

До м. ноември 2020 г. в това деловодство се помещаваше и статистика, който 

подпомага в работата съдебния деловодител и го замества при отсъствие. 

След внедряването на ЕИСС в Адвокатската стая беше преместено 

инсталираното в съда POS-терминално устройство, чрез което се заплащат на 

място държавни такси по дела по сметка на съда. Гражданите и адвокатите 

продължават да предпочитат да използват осигуреното POS-устройство, 

вместо да губят време да посещават и банковите офиси. 

Със заповед на председателя на Апелативен съд – Бургас в канцелариите 

на наказателно, гражданско и търговско отделение са определени конкретни 

деловодители за отговорници на съответното отделение, които съобразно 

заповедта се сменят на ротационен принцип всяка календарна година.  По този 

начин беше постигнат баланс във функциите и отговорностите на съдебните 

деловодители, които на принципа на самоуправление взаимно проследяват 

администрирането на делата в съответното отделение през календарната 

година. Постигната е тясна специализация на деловодителите в отделенията, в 

условията на пълна взаимозаменяемост в цялостното администриране на 

делата. Този успешен модел на работа продължава и понастоящем.  

Осигурено е непрекъснато работно време във всички канцеларии в 

Апелативен съд – Бургас, които работят с адвокати, прокурори, както и 
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граждани, чрез изготвяне от съдебния администратор на месечен график за 

дежурствата по време на обедните почивки. 

Създадената трайна организация по взаимна заменяемост на съдебните 

служители за изпълнение на функциите при отсъствие на някой от тях, както и 

поставяне на допълнителни задачи с цел оптимизиране на работата на 

регистратурата, в съответните деловодства и служби, при нормален график на 

обслужване на гражданите, спомага да се установят високи професионални, 

етични и морални стандарти. В тази връзка са издадени множество заповеди 

от административния ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас, 

указващи организация в работата и възлагане на допълнителни задължения на 

конкретни служители, с цел осигуряване на ефективно заместване в работните 

процеси.  

От минал период в съдебните деловодства е въведено текущо сканиране 

на всеки един документ, съдържащ се във въззивните и частните наказателни, 

граждански и търговски дела. По този начин е осигурена възможност за 

достъп в реално време до електронните документи (в PDF-формат) по всички 

дела на съда. 

Уникалните електронни адреси на Апелативен съд – Бургас в домейна 

justice.bg, които функционират от минал период, значително улесняват 

работата на съдебните служители, свързана с електронния обмен на документи 

и съдебни книжа по администриране на делата в канцелариите на наказателно, 

търговско и гражданско отделение и отделението по насрочени дела:  

no@burgas-as.justice.bg - съдебно деловодство в наказателно отделение; 

to@burgas-as.justice.bg  -  съдебно деловодство в търговско отделение;  

go@burgas-as.justice.bg - съдебно деловодство в гражданско отделение и 

nsd@burgas-as.justice.bg - съдебно деловодство в отделение по насрочени 

дела /адвокатска стая.  

В домейна justice.bg  функционира официален създаден електронен 

адрес и за нуждите на Пресофиса на Апелативен съд – Бургас, както и 

самостоятелни електронни адреси за служебната дейност на счетоводството на 

съда, на домакина и на системния администратор. 

Използваният от Ръководството на Апелативен съд – Бургас официален 

електронен адрес burgas-as@justice.bg, който от минало време е публично 

обявен на интернет страницата на съда, е запазен и продължава да 

функционира наред с посочените по-горе електронни адреси. 

Електронните адреси улесняват не само съдебните служители, но също и  

гражданите и адвокатите, като запазват  високо ниво на поверителност на 

служебната кореспонденция, в т.ч. обмена на лични данни. 

Цялостната дейност на съдебните служители се осъществява при 

спазване принципите на законност, честност, компетентност, отговорност, 

зачитане на личността и отчетност, при съблюдаване правилата на Етичния 

кодекс на съдебните служители.  

Съдебните служители в Апелативен съд – Бургас в преобладаващата си 

част са с продължителен стаж в съдебната система и притежават отлична 
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квалификация, което оказва положителен ефект върху качеството на 

изпълнение на задълженията им, произхождащи от длъжностните им 

характеристики. 

През 2020 г. съдебните помощници в Апелативен съд – Бургас са 

изготвили общо 878 бр. проекти на разпореждания по администрирани 

касационни жалби по въззивни и частни граждански дела и по въззивни и 

частни търговски дела; проекти на определения по частни граждански и 

частни търговски дела – общо 224 бр.; първоначална проверка на въззивни и 

частни граждански и търговски дела - общо 660 бр.; проекти на съдебни 

актове по частни касационни граждански дела – 51 бр.; проекти на 

определения по чл. 267 ГПК за насрочване и допускане  – 16 бр.; проекти на 

определения за прекратяване и връщане на администриращия съд, разноски и 

др. актове по движение на делото – 20 бр.; други проекти на съдебни актове, в 

т.ч. решения по наказателни дела – общо 21 бр., от които 10 бр. по ВНОХД и 

11 бр. по НВОХД, определения по въззивни частни наказателни дела – 7 бр. 

Оказвали са съдействие във връзка с изготвяне на становища по тълкувателни 

решения, извършвали са проверки на актуална съдебна практика, извършвали 

са справки в Търговския и Имотния регистър и други възложени 

индивидуално от съдиите. През отчетния период са консултирали съдебния 

администратор и главния счетоводител по изготвяне проекти на договори, 

условията за сключването на договори на съда с изпълнители за възлагане 

изпълнението на доставки и услуги и др. 

Отчитането на ежемесечната дейност на съдебните помощници 

продължи да се извършва и през 2020 година посредством изготвяне на 

подробен писмен отчет за дейността през предходния месец по табличен вид. 

Месечният отчет се представя на и.ф. председателя на съда, който при 

анализирането им потвърждава извода, че съществуващата от минал период 

неравномерна натовареност на съдебните помощници е предоляна и нещо по-

важно – гарантирано е правото на всеки съдия да се подпомага от труда им. 

Въз основа на заповед на председателя на Апелативен съд – Бургас и във 

връзка с утвърдените Вътрешни правила за осъществяване на предварителен 

контрол за законосъобразност в дейността на Апелативен съд град Бургас 

съдебните помощници са определени за длъжностни лица с функции за 

извършване на предварителен контрол по разходването на финансови средства 

по съответни процедури. През 2020 година съдебен помощник Наталия 

Страволемова е извършила 284 проверки за предварителен финансов контрол, 

в т.ч. съгласувателен режим, а заместващите я при отсъствие съдебен 

помощник Деляна Томова – 18 проверки и съдебен помощник Жанета 

Марчева – 17 проверки. Видна е сериозната им натовареност, която налага 

отпускане на допълнителни бройки за такива съдебни служители. 

Съобразно изискванията на чл. 64 от ЗСВ, в Апелативен съд – Бургас е 

запазена добрата организацията за незабавно публикуване на съдебните актове 

в интернет страницата на съда. Съдебният администратор извършва 

ежеседмично проверки по деловодната програма и докладва на 
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административния ръководител или негов заместник информация за 

несвоевременно публикуване на съдебни актове, констатирани проблеми, в 

т.ч. и причините. Публикуването на съдебния акт се извършва по преценка на 

съдията, в деня на предаване делото в канцеларията на съответното отделение 

или най-късно на следващия ден, включително за наказателните дела, 

независимо от вида на наложеното наказание, когато съдебният акт подлежи 

на обжалване, т.е. не е окончателен. През отчетния период не са установени 

случаи на забавено публикуване на съдебни актове (изключение са единични 

дела, по които съдебните актове не са публикувани незабавно, а с 

незначително закъснение от един-два работни дни основно поради технически 

причини). 

Публикуването на постановените съдебни актове на интернет 

страницата на съда се извършва съобразно Правила за организация по 

публикуването на съдебните актове в интернет страницата на Апелативен 

съд – Бургас и в Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на 

съдебните актове, утвърдени със Заповед № АД-06-175/18.07.2016 г. и 

актуализирани със Заповед № АД-06-236/20.12.2017 г. на председателя на 

Апелативен съд – Бургас. Публикуването е по начин, който не позволява 

идентифицирането на физическите лица, упоменати в актовете, спазвайки 

изискванията на  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 

Съвета от 27.04.2016 г., Директива (ЕС) 2016/680, относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни за целите на 

предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното 

преследване на престъпления или изпълнението на наказания, относно 

свободното движение на такива данни, Закона за защита на личните 

данни и Закона за защита на класифицираната информация.   

От минал период е регламентирана и оповестена процедурата по 

предоставяне достъп до обществена информация по реда на Закон за достъп до 

обществена информация, като са определени отговорните лица в процеса по 

предоставянето й със съответни права и задължения, съгласно утвърдените 

Вътрешни правила за достъп до обществена информация, актуализирани със 

Заповед № АД-06-30/08.02.2017 г. на председателя на Апелативен съд – 

Бургас. Годишните отчети за постъпилите заявления по ЗДОИ са публикувани 

в интернет страницата на Апелативен съд – Бургас, секция „Достъп до 

обществена информация“. 

           През 2020 година са постъпили общо 3 (три) заявления с искане за 

достъп до обществена информация, подадени от физически лица. По две от 

заявленията в законовия срок председателят на съда е постановил решения за 

предоставяне на пълен достъп до исканата информация, по реда на  чл. 34, ал. 

3 и  чл. 35, ал. 3, във вр. с чл. 24, ал. 2 от ЗДОИ. По последното заявление, на 

основание чл. 38 от ЗДОИ., и.ф. председателят на съда е постановил отказ от 

предоставяне на достъп до исканата информация. Съобразно последните 

изменения в закона и направеното изрично искане от заявителите, решенията 

и информацията беше изпратена по електронен път, осигурявайки баланс 
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между изискванията за достъп до обществена информация, защита на личните 

данни и класифицираната информация. Нито едно от решенията не е 

обжалвано пред административния съд.   

Месечният график на съдебните заседания продължава да се обявява в 

интернет страницата на съда. Осигурен е бърз достъп до документи и друга 

информация, значими за обществеността. На страницата са публикувани и 

всички декларации на съдебните служители по реда на ЗПКОНПИ, при 

спазване изискванията за защита на личните данни, а тези на съдиите са 

публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. На интернет 

страницата на съда ежемесечно се публикува Информационен бюлетин на 

наказателните дела, насрочени за разглеждане в открити съдебни заседания от 

Апелативен съд – Бургас за текущия месец.  Бюлетинът започна да се съставя 

и публикува в отговор на искане на представители на медиите, като 

публикуването продължава и понастоящем.  

За 2020 г. интересът към електронните услуги, предлагани чрез интернет 

страницата на Апелативен съд – Бургас се запазва висок.  

Още през месец ноември 2019 г. стартира новата интернет страница на 

Апелативен съд – Бургас, на адрес https://burgas-as.justice.bg/, чрез която на 

заинтересованите лица е предоставен директен достъп до Единния портал за 

електронно правосъдие. Интернет страницата е разработена по проект на ВСС, 

като с изпълнението му всички съществуващи сайтове на съдилищата, с 

различен дизайн и подредба, са унифицирани по съдържание и структура на 

информацията, включително функционалностите и онлайн услугите. В 

настоящата нова интернет страница на съда е запазено съдържанието на 

информацията от предишния сайт. По наша молба Висшият съдебен съвет 

запази функционалностите, които бяха отчитани като изключително полезни и 

уникални спрямо информацията, която предоставят други съдилища, 

включително езиковите версии на английски и руски, които са особено важни 

за нашия район, а също така и уникалната търсачка. Същата беше разработена 

през последните 2 години и се ползва изключително успешно, не само за 

съдии за уеднаквяване на съдебната практика, но и от адвокати, и от граждани 

за ориентир относно съдебната практика. 

На интернет страницата на Апелативен съд – Бургас е публикувана и 

анкетна форма, чрез която гражданите могат да изразяват мнение, относно 

качеството на административното обслужване и да правят предложения за 

подобряване работната среда в съдебната институция, с цел повишаване 

качеството и бързината на обслужването.   

Понастоящем интернет страниците на всички съдилища в страната са с 

единна визия и структура. Това е едно от постиженията на Висшия съдебен 

съвет, които пряко касаят връзката на съдилищата с медиите, гражданите, 

адвокатите и изобщо всички участници в съдебния процес.  

В Апелативен съд – Бургас се спазват Кодекса за етично поведение на 

българските магистрати и Етичния кодекс на съдебните служители - основни 

https://burgas-as.justice.bg/
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инструменти за утвърждаване принципа на почтеност и морал в съдебната 

система.  

Комисията по професионална етика в Апелативен съд – Бургас 

ефективно подпомага дейността на Комисията по професионална етика към 

Съдийска колегия на ВСС, спазвайки Правила за организацията и дейността на 

комисиите по професионална етика в съдилищата, приети  с протокол № 28 от 

13.12.2016 г. на СК на ВСС. Както посочихме в миналогодишния доклад, 

поради изтичането на мандата на КПЕ, на 19.02.2018 г. Общото събрание на 

съдиите в Апелативен съд – Бургас избра нов състав на Комисия по 

професионална етика в Апелативен съд – Бургас, с четиригодишен мандат, 

считано от 21.05.2018 г. до 21.05.2022 г.  

По повод настъпилите промени в щата на съдиите Общото събрание на 

съдиите в Апелативен съд – Бургас, проведено на 05.01.2020 г., взе решение да 

попълни състава на Комисията по професионална етика в АС – Бургас с 

мандат 21.05.2018 г. – 21.05.2022 г., като избра нов постоянен член и нов 

резервен член на Комисията по професионална етика в Апелативен съд – 

Бургас, които да довършат мандата на настоящата КПЕ. За постоянен член на 

КПЕ беше избрана съдия Илияна Балтова на мястото на съдия Пламен Синков, 

а за резервен член беше съдия Павел Ханджиев на мястото на съдия Нели 

Събева.  

През отчетния период КПЕ се е произнесла по общо 3 /три/ преписки, 

във връзка с постъпили сигнали срещу действията на двама съдии от окръжен 

съд и един съдия от районен съд. Проверките по преписките са приключили в 

едномесечния срок с решение, като по две от тях комисията не констатира 

допуснати нарушения на принципите на КЕПБМ. По третата преписка 

проверката е приключила с решение от 04.01.2021 г., с което е констатирано 

допуснато нарушение на принципа за вежливост и толерантност от КЕПБМ. В 

изпълнение на чл. 17, ал. 2 и чл. 19 от Правила за организацията и дейността 

на комисиите по професионална етика в съдилищата /приети с решение на СК 

на ВСС по протокол № 28/13.12.2016 г./, Комисията по професионална етика 

при Апелативен съд – Бургас е изпратила уведомителни писма, с копия от 

решенията си  на посочените в чл. 312 ЗСВ субекти - автора на сигнала, 

конкретния съдия, председателя на окръжния съд, Главния инспектор на 

ИВСС и Съдийската колегия към Пленума на ВСС. По последната преписка 

КПЕ е изпратила уведомително писмо с копие от решението си и до 

Министъра на правосъдието. Наличието на само един сигнал, по който е 

констатирано допуснато нарушение на  принципите на КЕПБМ е показател, че 

съдиите от съдилищата в Бургаски апелативен район спазват етичните 

стандарти за почтеност в поведението си и безпристрастност в работата си при 

изготвянето на съдебните актове.  

През 2020 г. КПЕ в Апелативен съд – Бургас е изготвила три становища 

по чл. 9 от Правила за организацията и дейността на комисиите по 

професионална етика в съдилищата за съдии от Апелативен район - Бургас, 

относно притежаваните нравствени качества, спазване правилата за етично 
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поведение, във връзка с открита процедура за извънредно атестиране на 

съдия; освобождаване от длъжност на съдии, по реда на чл. 165, ал. 1 т. 1 от 

ЗСВ, участие в обявен конкурс за заемане на длъжността „административен 

ръководител“. 

Във връзка с измененията в ЗСВ, обнародвани в ДВ, бр. 11 от 2020 г. и 

чл. 39а, ал. 1 и ал. 3 от Закон за съдебната власт, съдии от Апелативен съд – 

Бургас участваха в атестационни комисии, като през 2020 г. извършиха 

атестиране на двама съдии от Окръжен съд – Сливен. Членовете на 

сформираните помощни атестационни комисии бяха избрани на принципа на 

случайния подбор между съдиите в Апелативен съд – Бургас. След извършена 

проверка за работата на атестираните съдии, атестационните комисии 

изложиха констатации и обобщиха данните в Единен формуляр за атестиране, 

съгласно  Наредба № 3 от 23 февруари 2017 г. за показателите и методиката за 

атестиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори и 

следователи и на административни ръководители и техните заместници (обн. 

ДВ, бр. 21/10.03.2017 г.), приета с решение на Пленума на Висшия съдебен 

съвет по протокол № 7 от 23.02.2017 г., които изпратиха във ВСС.  

Окръжните съдилища продължават все още да изпращат нередовни 

въззивни жалби в Апелативен съд – Бургас, основно по граждански и 

търговски дела, макар и в намален брой през 2020 г. спрямо 2019 г. Това сочи 

водения в наказателно, гражданско и търговско отделение Регистър на 

върнатите на окръжните съдилища наказателни, граждански и търговски дела 

поради недопустимост и/или нередовност на подадените въззивни жалби и 

протести, върнати от Апелативен съд – Бургас с разпореждане или 

определение за прекратяване. През 2020 г. са регистрирани общо 37 дела, 

върнати на първоинстанционните съдилища поради недопустимост или 

нередовност на подадените въззивни жалби /протести/. От тях 3 броя в 

наказателно отделение, 23 в гражданско отделение и 11 в търговско 

отделение. Резултатите сочат значително намаление в сравнение с 

регистрираните през 2019 г. върнати дела. За сравнение през 2019 г. са 

регистрирани общо 54 дела върнати на първоинстанционните съдилища, 

поради недопустимост или нередовност на подадените въззивни жалби, от 

които 2 броя в наказателно отделение, 29 в гражданско отделение и 25 в 

търговско отделение. През 2018 г. върнатите дела на окръжните съдилища с 

нередовни жалби са били общо 43, от които 2 броя в наказателно отделение, 

16 в гражданско отделение и 25 в търговско отделение. Помощната 

атестационна комисия при Апелативен съд – Бургас следва да ползва тези 

данни при всяка отделна атестация като още един обективен показател за 

професионално отношение към на работата на съответния съдия. 

По искане на председателя на Върховния касационен съд – съдия Лозан 

Панов, през 2020 г. съдиите в наказателно, гражданско и търговско отделение 

на Апелативен съд – Бургас, след обсъждане, изготвиха и изпратиха на 

основание чл. 129, ал. 2 от ЗСВ, общо 10 /десет/ становища по тълкувателни 

дела за приемане на тълкувателни решения от Общото събрание на 
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Гражданска и Търговска колегии във ВКС по въпроси, по които е 

констатирана противоречива или неправилна съдебна практика, в т.ч. по: 

- Тълкувателно дело № 2/2020 г. на ОСГК на ВКС относно въпроса: 

„Допустимо ли е и при какви предпоставки съдът да допусне по реда на 

Закона за гражданската регистрация промяна на данните в съставените актове 

за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален?“; 

- Тълкувателно дело № 1/2020 г. на ОСНК на ВКС по въпроса: 

„Предоставянето по занятие на заеми/кредити със средства, които не са 

набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими 

средства, представлява ли банкова дейност и нейното осъществяване без 

разрешение, осъществява ли състава на престъпление по чл. 252, ал. 1 от 

НК?“; 

- Тълкувателно дело № 1/2020 г. на ОСТК на ВКС по следните 

въпроси: 

1./ По какъв ред се прекратява еднолично дружество с ограничена 

отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на 

дружеството и бездействие на наследниците му? 

2./ Допустим ли е иск по чл. 74, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) за 

отмяна на решение на Общо събрание на съдружниците в ООД за 

освобождаване на управител, ако по предходната точка от дневния ред е 

прието решение за изключване на управителя като съдружник? 

3./ Приложима ли е санкцията по чл. 126 от ТЗ по отношение на 

съдружник за действия, визирани в чл. 126, ал. 3, т. 1.3 ТЗ, но извършени от 

него в качеството му на управител или отговорността му може да бъде 

реализирана само по реда на чл. 145 ТЗ? 

4./ Кой орган на дружеството с ограничена отговорност е легитимиран 

да получи уведомлението на управителя за заличаването му по реда на чл. 141, 

ал. 5 от ТЗ? 

5./ Легитимиран ли е напускащият по реда на чл. 125, ал. 2 от ТЗ 

съдружник сам да заяви вписване в Търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) на прекратяване на 

участието му в ООД в случай на бездействие на органите на дружеството по 

приемане на решение за освободените му дялове и вписване на промяната в 

Търговския регистър? 

6./ Какви са правомощията на съда при обжалване на отказ по чл. 25, 

ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ в хипотезата на липса на указания по чл. 22, ал. 5 

ЗТРРЮЛНЦ от длъжностното лице по регистрацията? 

7./ Допустимо ли е вписване в ТРРЮЛНЦ на разпоредителна сделка с 

дружествени дялове по реда на чл. 129 ТЗ при наличието на вписан запор или 

при невписани предходни продажби? Отрицателната предпоставка по чл. 129, 

ал. 1, предл. 2 ТЗ приложима ли е при прехвърляне на дялове между 

съдружници? 

8./ Допустимо ли е по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ да бъдат обжалвани 

други актове на длъжностните лица по регистрацията, отразени в 
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електронните регистри, извън отказите, постановени по подадени заявления за 

вписване, заличаване и обявяване на актове?“; 

- Тълкувателно дело № 2/2020 г. на ОСГТК на ВКС по въпроса: 

„При направено възражение за прихващане (съдебна компенсация) от 

кой момент се считат погасени двете насрещни вземания, когато едно от тях 

или и двете са спорни/неликвидни, респ., от кой момент поражда действие 

съдебното възражение за прихващане?“; 

- Тълкувателно дело № 5/2019 г. на ОСГК на ВКС относно въпроса: 

„Кога е налице закриване на част от предприятието, вътрешна 

реорганизация и съкращение на щата и какво правно значение имат тези три 

форми за правото, съответно за задължението на работодателя да извърши 

подбор, когато се преустановява осъществяването на някоя дейност и когато 

същата дейност продължава да се осъществява в същото или в друго населено 

място?“; 

- Тълкувателно дело № 3/2019 г. на ОСГТК на ВКС по въпроса: 

 „Гражданско или търговско е дело с предмет правоотношения, 

възникнали по договор за изпълнение на строителни работи, сключен между 

физическо лице и търговец във връзка с упражняваното от него занятие и 

какъв е прагът за достъп до касационно обжалване на въззивното решение по 

делото?“; 

- Тълкувателно дело № 1/2020 г. на ОСГТК на ВКС по въпроса: 

 „Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правни 

сделки, които са от значение за решаване на правния спор, или следва да се 

произнесе по въпроса за нищожността само ако заинтересованата страна е 

направила съответно възражение за нищожност?“; 

- Тълкувателно дело № 4/2019 г. на ОСГК на ВКС по въпроса: 

„При извършен строеж от съпрузи по време на брака им, без учредено 

право на строеж, в поземлен имот, съсобствен между единия съпруг и трето 

лице, придобива ли се в режим на съпружеска имуществена общност частта от 

построеното, съответстваща на правата на съпруга от съсобствеността върху 

терена?“; 

- Тълкувателно дело № 5/2019 г. на ОСГТК на ВКС по въпроса: 

„При уговорено погасяване на главното задължение на отделни 

погасителни вноски с различни падежи, от кога тече шестмесечният срок по 

чл. 147, ал. 1 ЗЗД – от датата на падежа за всяка вноска или от настъпване на 

изискуемостта на целия дълг, включително в хипотеза на предсрочна 

изискуемост?“; 

- Тълкувателно дело № 3/2019 г. на ОСГК на ВКС по въпроса: 

„От кога тече двуседмичният срок за явяване на работа по чл. 345, ал. 1 

КТ – само от получаване на нарочно съобщение от първоинстанционния съд, 

разгледал делото, или и от узнаването за влязлото в сила решение за 

възстановяване на предишната работа, което не съдържа съобщение за явяване 

на работа в определен срок?“.   
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Апелативен съд – Бургас провежда последователна и прозрачна 

политика по отношение управлението на финансовите ресурси, спазвайки 

принципите за законосъобразност, целесъобразност и икономичност. С 

вътрешен акт са определени реда и начина за осъществяване на предварителен 

контрол за законосъобразност и неговото документиране.  

Стриктно се спазват Правилата за осъществяване на предварителен 

контрол за законосъобразност в дейността на съда, утвърдени със Заповед № 

АД-06-183/05.08.2016 г. на Председателя на съда, които са актуализирани със 

Заповед № АД-06-139/28.07.2017 г. на Председателя на съда. Със Заповед № 

АД-06-233/23.12.2020 г. на и.ф. административен ръководител – председател 

на Апелативен съд – Бургас Правилата са изменени и допълнени, съобразно 

новите Указания за осъществяване на предварителен контрол  за 

законосъобразност в организациите от публичния сектор, утвърдени със 

Заповед № ЗМФ 184/06.03.2020 г., Методически насоки по елементите на 

финансовото управление и контрол от м. март 2020 г. издадени от Министъра 

на финансите, утвърдени със Заповед № ЗМФ 184/06.03.2020 г. Правилата 

осигуряват въведеното от ЗФУКПС ново, по-широко разбиране относно 

обхвата на предварителния контрол с изискването такъв да бъде извършван не 

само при вземането на решения и предприемането на действия, които имат 

пряко финансово изражение. В настоящите правила са определени 

контролните лица от Апелативен съд – Бургас, които извършват 

предварителен контрол за законосъобразност по конкретни процедури и 

дейности, в т.ч. съгласувателен режим. Счетоводителят-касиер води 

ежемесечна Справка за осъществен предварителен контрол и съгласувателен 

режим в Апелативен съд – Бургас, в която отразява броя на издадените 

контролни листи и броя на извършените проверки чрез съгласувателен режим. 

В края на всяка календарна година обобщената справка се докладва на 

съдебния администратор, а при поискване се докладва и на лицата, 

извършващи предварителния контрол. Административният ръководител - 

председател на съда, длъжностните лица, извършващи предварителен контрол 

и главният счетоводител с изключително внимание прецизират 

необходимостта от извършване на всеки един разход, а  поемането на 

задължение е в рамките на утвърдените средства по бюджета на съда. През 

отчетния период не са установени данни за финансови нарушения при 

разходването на бюджетни средства.  През 2020 година са извършени общо 

449 (четиристотин четиридесет и девет) проверки от предварителен контрол 

преди поемане на задължение и извършване на разход, в т.ч. съгласувателен 

режим, което е с 44 повече от 2019 г., когато са били издадени 405 контролни 

листи и съгласувателни режима и с 15 по-повече от 2018 г., когато са били 

издадени 434 контролни листи и съгласувателни режими.  

Достигнато е високо ниво на финансов контрол, законосъобразност и 

икономичност. Ръководството на съда апелира към разумно разходване на 

канцеларски материали, тонери, хартия, икономия в електричеството, които 

налагат ограниченията по бюджетната сметка.  
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В Апелативен съд – Бургас се извършва ежедневна проверка от 

счетоводството на съда за съответствието на постъпили средства по сметка на 

съда със сумите по вносните бележки по дела, удостоверено с подпис. 

Отчитането и събирането на приходи от такси, независимо от основанието, на 

което се събират, е в съответствие с извършвания предварителен контрол, 

който обхваща правилното начисляване на таксите и постъплението на 

дължимите суми по бюджета на съда. Проверката установява спазени ли са 

изискванията на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, за таксите, 

събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и 

Министерство на правосъдието, одобрена с ПМС № 167 от 1992 г.; Тарифа за 

държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК приета с ПМС № 38 от 

2008 г. и Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на Министъра на финансите (обн. 

Д.В., бр. 98/13.12.2011 г.) за определяне нормативи за разходите при 

предоставяне на обществена информация по смисъла на ЗДОИ, според вида на 

носителя. Проверката се извършва съобразно относимата документация и 

установява дали сумите са правилно изчислени и дали действително са 

постъпили по бюджета на съда. Контролът се удостоверява чрез полагане на 

подпис за съгласуване. Лицата, извършващи ежедневна проверка на внесените 

държавни такси по делата за образуване и други такси, са съдебните 

помощници и служителите в счетоводството на съда – главният счетоводител 

и счетоводител-касиер, които при констатиране на липса на такива незабавно  

уведомяват съдията-докладчик. 

От минал период в Апелативен съд – Бургас се води Регистър за 

изпълнителните листи, съобразно ПАС и издадена заповед на председателя на 

съда, както и Регистър за вземанията на Апелативен съд – Бургас за вписване 

на дължимите суми, произходящи от деловодни разноски, извършени от съда, 

в т.ч. разноски за експертизи, свидетели, преводачи и др., както и присъдени 

държавни такси, глоби и др. Чрез този регистър  се проследява ефективността 

на тяхната събираемост, като периодично се изпращат писма до окръжните 

съдилища. Регистрите се водят съответно от съдебните секретари и от 

съдебния статистик, в координация с главния счетоводител/счетоводител и 

касиер. 

С оглед по-икономично разходване на бюджетните средства на 

Апелативен съд – Бургас за канцеларски материали, тонер и хартия и 

облекчаване работата на съдебните деловодители в наказателно, гражданско и 

търговско отделение и отделението по насрочени дела, в т.ч. съкращаване на 

работните процедури, се прилагат редица ефективни мерки въведени още от 

минал период. През 2020 г. продължи мониторингът за икономично 

потребление на електрическа енергия, съобразно който потреблението е 

ефективно контролирано чрез проверки и вземане на конкретни мерки от 

страна на ръководството на Апелативен съд – Бургас при констатиране на 

нарушения.  

През 2020 година продължи изпълнението на предвидената в 

Концепцията на председател Деница Вълкова дългосрочна мярка за 
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съдийското самоуправление, възпроизведена и в измененията на Закона за 

съдебната власт от август 2016 година, изразяваща се в пряко ангажиране на 

съдиите в управлението и организацията на работа на съда по значими 

въпроси.  

В дух на приемственост настоящият и.ф. административен ръководител-

председател Пламен Синков продължи с провеждането на дистанционни 

срещи на съдиите и съдебните служители и общи събрания при стриктно 

спазване на въведените противоепидемични мерки, в т.ч. засилена хигиена, 

отстояние на участниците в конферентната зала, носене на маски/шлемове и 

пр. Съдиите и служителите бяха запознати със съдържанието на 

новоиздадени/изменени заповеди, актуализирани вътрешни правила и 

процедури за работа в съда и промени в законодателството.  

На дистанционна среща, проведена на 14.05.2020 г. председателят на 

Апелативен съд – Бургас запозна съдиите и съдебните служители с Правила и 

мерки за работата на съдилищата в условията на пандемия, приети от 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с Решение по Протокол № 

15/12.05.2020 г., т. 1 и издадената в тази връзка Заповед № АД-06-

61/13.05.2020 г.  

През 2020 г. бяха проведени седем Общи събрания, всички свикани по 

реда на чл. 104, ал. 1 от Закона за съдебната власт от председателя на съда, 

както и съвместни работни срещи, в т.ч. дистанционни, със съдиите от трите 

отделения. 

На събранията бяха обсъдени и приети решения относно: 

-  предложение за отчисление в размер на 0,1% от средствата за СБКО, 

начислявани върху средствата за основна заплата в Апелативен съд – Бургас за 

създаване на централизиран фонд СБКО за подпомагане на магистрати и 

съдебни служители през 2020 г.; 

-   предложение за начина на изразходване на средствата за СБКО; 

- предложение от председателя за определяне на индивидуално 

разполагаемо годишно време за разглеждане и приключване на делата от 

съдиите в Апелативен съд – Бургас; 

- определяне натовареността на съдия Нели Събева, във връзка с 

предстоящо освобождаване от длъжност поради подаване на оставка, както и 

натовареността на съдия Добрин Кючуков-командирован в Апелативен съд – 

Бургас, във връзка с предстоящо освобождаване от длъжност поради 

пенсиониране; 

- предложение за изменение и допълнение в чл. 15 от  Раздел VI на 

Правила за случайно разпределение на делата и натовареността на съдиите в 

Апелативен съд – Бургас; 

- обсъждане на работата с Единната информационна система в реална 

среда (ЕИСС), считано от 11.08.2020 г. Обратна връзка и предложения за 

промяна в организацията на работа поради внедряване на ЕИСС. (съдии и 

служители, които работят с ЕИСС); 
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- попълване на състава на Комисията по професионална етика в 

Апелативен съд – Бургас, мандат 2018-2022 г.; 

- приемане на решение относно изравняване натовареността в 

гражданско отделение и търговско отделение; 

- предложение за приемане на изменение в чл. 37 от Правила за 

случайно разпределение на делата и натовареността на съдиите в Апелативен 

съд – Бургас; 

- определяне броя на съдебните заседатели за Окръжен съд – Бургас, 

Окръжен съд – Сливен и Окръжен съд – Ямбол; 

- избор на кандидатите за съдебни заседатели, които отговарят на 

законовите изисквания; 

- предложения на председателите на окръжните съдилища в Бургаски 

апелативен район за предсрочно освобождаване на съдебни заседатели на 

основание чл. 71, т. 1 от Закона за съдебната власт и др. 

Поради изтичащ мандат на съдия Деница Вълкова – и.ф. 

административен ръководител - председател на Апелативен съд – Бургас и 

открита конкурсна процедура с Решение по протокол № 17/02.06.2020 г. на СК 

на ВСС – чл. 169, ал. 3,т. 3 вр. чл. 104, ал. 1 и ал. 2  вр. чл. 85, ал. 3, т. 2 от ЗСВ  

и чл. 47, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за 

магистрати и за избор на административни ръководители в органите на 

съдебната власт, Общото събрание с единодушен вот издигна кандидатурата 

на съдия Пламен Синков за назначаване на председател на Апелативния съд. 

Общото събрание реши да предложи на Съдийската колегия на Висшия 

съдебен съвет да назначи съдия Синков - заместник на административния 

ръководител и заместник-председател на длъжността административен 

ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас. 

Всички общи събрания на съдиите през 2020 година бяха свикани от 

председателя на съда и проведени съобразно реда в Правила за организация на 

дейността на Общото събрание на Апелативен съд – Бургас, приети с Решение 

на Общото събрание № 1 от 03.10.2016 г., изменени с Решение на Общото 

събрание № 5 от 08.10.2018 г. Дневният ред и Решенията на Общото събрание 

на съдиите от Апелативен съд – Бургас се отчитат от ръководител сектор във 

водения Регистър на Общите събрания в съда, въведен още през 2016 г. 

Неразделна част от Регистъра е папка, в която се прилагат писмена покана, 

списък с подписите на лицата, уведомени  за общото събрание и копие от 

материалите, включени в дневния ред и решенията на общото събрание в 

оригинал, ведно с протокола от ОС. 

През отчетния период се проведоха и работни срещи на съдебните 

служители, организирани от съдебния админстратор, при стриктно спазване на 

противоепидемичните мерки, въведени на територията на съда. На срещите 

служителите бяха запознати с обстоятелствата по предстоящо внедряване в 

съдилищата на Единна информационна система на съдилищата /ЕИСС/ и 

обезпечаване на всеки потребител със служебен КЕП; запознаване 

организация за изследване за COVID-19 на всеки служител в ОСВ, работещ на 
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регистратурата и/или „едното гише“; информиране за предстоящите обучения, 

организирани от НИП (в дистанционна и присъствена форма); предоставяне на 

информация за размера на полагаемия платен годишен отпуск – остатък за 

2019 г. и 2020 г. и други. На последната работна среща служителите 

формираха предложения за подобряване и усъвършенстване на 

функционалностите на внедрената с решение по протокол № 19/23.07.2020 г. 

на Пленума на ВСС Единна информационна  система на съдилищата. 

Предложенията бяха изпратени на „Информационно обслужване“ АД за 

доработване на ЕИСС. 

 

Организационни мерки в работата на съда по време на извънредното 

положение и удължената извънредна обстановка в страната, свързана с 

разпространението на COVID-19 

 

По време на обявеното извънредното положение в страната и 

последвалата противоепидемична обстановка, свързана с разпространението 

на COVID-19, с цел опазване живота и здравето на съдиите и съдебните 

служители в условията на пандемия, Ръководството на Апелативен съд – 

Бургас предприе следните организационни мерки:  

- административният ръководител - председател издаде общо 19 

заповеди за цялостна организация на работата в Апелативен съд – Бургас по 

време на обявеното извънредното положение и последвалата 

противоепидемична обстановка в страната, в съответствие със заповедите на 

Министъра на здравеопазването, указанията на Пленума на Висшия съдебен 

съвет и СК на ВСС, които бяха сведени до знанието на съдиите и служителите, 

и оповестени на интернет страницата на съда; 

- съдиите и съдебните служители бяха запознати с актуализираната 

Оценка на професионалния риск и на необходимите мерки за всички работни 

места в Апелативен съд – Бургас; Програма за ограничаване на риска на 

работните места в епидемична обстановка; План за действие в случай, че в 

Апелативен съд–- Бургас е установено лице, за което се подозира или е 

потвърдено за COVID-19; инструкции и консултации относно прилагане на 

мерки за правилно носене на лицева маска, хигиена на ръцете, приложение на 

дезинфектанти и други, свързани с превенция и ограничаване 

разпространението на инфекцията; 

- осигурено е подходящо помещение с ограничен достъп на външни 

лица, което да се използва в случаите, в които на територията на Апелативен 

съд – Бургас и Апелативна прокуратура – Бургас е установено лице със 

симптоми на COVID-19. За целта на 12.05.2020 г. е подписано споразумение 

между ръководството на  Апелативен съд – Бургас и Апелативна прокуратура 

- Бургас за съвместно ползване на стая за изолатор за лицата със симптоми на 

вирусната инфекция; 

- на всички съдии и съдебни служители беше проведен извънреден 

инструктаж за правилно носене на предпазни маски, спазване на необходимата 
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дистанция от минимум два метра, реда за извършване на дезинфекция и 

проветряване на работните помещения и други инструкции съгласно 

заповедите на МЗ.  Ежедневно бяха предоставяни предпазни маски, които да 

използват по време на изпълнение на служебните задължения; 

- във връзка с решение на Пленума на ВСС по протокол № 9/23.04.2020 

г., т. 8, относно стартирала кампания за изследване на магистрати и съдебни 

служители за COVID-19, както и съвместна инициатива на административния 

ръководител-председател на Апелативен съд – Бургас и д-р Стоил Апостолов - 

директор на Многопрофилна болница за активно лечение „Бургасмед“  беше 

направено изследване за коронавирус на всички съдии и съдебни служители, 

заявили желание. Изследването с бързи тестове се осъществи през м. април-м. 

май 2020 г. на място, в сградата на съда и беше напълно безплатно. 

Ръководството на Апелативен съд – Бургас отправя  специална благодарност 

към д-р Апостолов за дадената ни въможност за проверка на здравния статус 

на съдите и служителите; 

- осигурен е свободен достъп в сградата на Апелативен съд – Бургас за 

съдии, съдебни служители и участници по дела, насрочени за конкретен ден 

при строго спазване на санитарно-хигиенните и противоепидемичните мерки, 

като указано да не се допускат лица с проявена външна симптоматика на 

респираторни заболявания; 

- на интернет страницата на Апелативен съд – Бургас е публикувана 

подробна информация за работата на съда в условията на пандемична 

обстановка. За улеснение на гражданите и адвокатите е препоръчано 

запознаването с материалите по делата да се извършва след предварителна 

заявка на телефон или на e-mail. На участниците в съдебните производства е 

препоръчано да посочват електронен адрес за получаване на съобщения, 

призовки и други съдебни книжа, както и телефони за връзка за 

своевременното им уведомяване в случай на призоваване, отлагане или 

пренасрочване на делата. Страните по делата са информирани,  че могат да 

подават съдебни книжа по наказателни, граждански и търговски дела, а 

вещите лица да представят експертни заключения на посочените електронни 

адреси на деловодствата; 

- в изпълнение на указанията, съдържащи се в Правила и мерки за 

работа на съдилищата в условията на пандемия, приети от Съдийската 

колегия към Пленума на ВСС беше премахната меката мебел, находяща се 

пред двете съдебни зали и в съдебните деловодства в наказателно, гражданско 

и търговско отделение, с което беше ограничен престоя на страните по делата, 

техните упълномощени представители и адвокатите. Единствено в 

отделението по насрочени дела /Адвокатската стая/ е предоставена 

възможност на страните по делата да се запознават на място с материалите по 

насрочените дела, като след всяко посещение се извършва щателна 

дезинфекция на посетителските столове и работната маса; 

- с бюджетни средства на съда беше закупен термометър за 

дистанционно измерване на телесната температура, който бе предоставен на 
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служителите от РД „Съдебна охрана – Бургас“ за употреба  при допускане на 

посетителите в съда. Закупени са още пречиствател на въздуха, диспенсъри и 

сензорни кошове за отпадъци, които бяха поставени на видно място в общите 

части и в съдебните зали; 

- със Заповед № АД-06-225/18.12.2020 г. на и.ф.председателя на съда е 

предоставена възможност на призованите лица и/или техните процесуални 

представители по насрочените за разглеждане дела в открито съдебно 

заседание, както и представители на медиите да изчакват началото на 

съдебния процес в сградата на Апелативен съд – Бургас, където ще бъдат 

допускани десет минути преди обявения час на съдебното заседание. Със 

заповедта е указано да следват маркирани места за сядане, обозначени със 

сигнална лента, както и указанията на органите на РД„Охрана-Бургас“ за 

придвижване и престой до призоваването им от председателя на съдебния 

състав чрез звуковата уредба на АС – Бургас; 

- пред входа на Апелативен съд – Бургас беше монтирана тонколона, по 

която да се извършва призоваване на страните по делата за участие в 

съдебните заседания, предвид пандемичната обстановка и спазването на 

всички мерки за защита здравето и живота на лицата, влизащи и пребиваващи 

на територията на съда; 

- с цел осигуряване безопасната работа на съдебните състави, 

разглеждащи делата в открити съдебни заседания и участието на страните по 

делата, техните процесуални представители, вещи лица, преводачи и др. по 

време на съдебните заседания в условията на пандемия, своевременно бяха 

закупени прозрачни предпазни паравани, които бяха монтирани в Съдебна 

зала 1 и Съдебна зала 2 на Апелативен съд – Бургас; 

- в съдебните деловодства в наказателно, гражданско, търговско 

отделение и отделението по насрочени дела бяха монтирани прозрачни 

предпазни паравани, с които се ограничи достъпа до съдебните деловодители 

при контакти както със съдии и други съдебни служители, така и с граждани, 

адвокати, преводачи, вещи лица и посетители на съда. Работните бюра на 

съдебните секретари също бяха снабдени с предпазни прозрачни паравани, 

тъй като се намират в едно общо работно помещение. Аналогично, работните 

бюра на тримата съдебни помощници също бяха снабдени с предпазни 

паравани, с които се разграничи достъпа помежду им и този с други 

физически лица. Счетоводителят-касиер, който ежедневно обслужва 

граждани, адвокати, преводачи, вещи лица и др. също беше обезпечен с 

предпазна преграда; 

- всяка получена служебна кореспонденция и постъпилите пощенски 

пратки за деня, предназначени за Апелативен съд – Бургас или адресирана 

лично до съдия или служител, подлежат на предварителна дезинфекция чрез 

бактерицидна лампа;  

- ежедневно в съдебните деловодства и съдебните зали (непосредствено 

преди съдебните заседания) се използва уред за пречистване на въздуха, чрез 
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който се постига стерилизация на въздуха и повърхностите в посочените 

помещения. 

По повод писмо изх. №  3583/01.04.2020 г.  на  И.Д. Главен секретар на 

ВСС във вр. с решение по протокол № 12/01.04.2020 г., т. 1 на Комисия 

„Бюджет и финанси“ към Висшия съдебен съвет за даване на указания към 

административните ръководители на органите на съдебната власт за 

предприемане на действия за ограничаване на разходите по бюджетите и 

дефиниране на приоритетите поради обявеното извънредно положение в 

Република България за превенция срещу разпространението на COVID-19 и 

като продължение на мерките от предходния отчетен период за постигане на 

икономичност при разходването на средства от бюджета на съда, през 2020 г. 

бяха въведени следните антикризисни мерки: 

Създадена бе организация за дистанционна работа на съдиите и 

съдебните служители в Апелативен съд – Бургас, като: 

- със Заповед № АД-06-36/16.03.2020 г., т. 14, на съдиите е разпоредено 

да работят дистанционно по обявените за решаване дела, като им е осигурен 

безплатен дистанционен достъп до правно-информационна система „Апис“; 

- със Заповед № АД-06-53/09.04.2020 г. е указан реда, по който съдията-

докладчик или член на съдебния състав могат да получат достъп по 

електронен път до материалите по дело, в разглеждането на което участват. 

Работата на съдебните служители в Апелативен съд – Бургас беше 

организирана по дежурства, за всички работни дни на извънредното 

положение,  съгласно графици, утвърдени със Заповед № АД-06-35/16.03.2020 

г. и Заповед № АД-06-52/09.04.2020 г. на административния ръководител – 

председател на Апелативен съд – Бургас. За времето, през което съдебните 

служителите не са дежурни в съда и не ползват платен или неплатен годишен 

отпуск през периода на извънредното положение, със Заповед № АД-06-

37/16.03.2020 г. на председателя беше организирано провеждането на 

дистанционни обучения на теми: „Защита на класифицираната информация“, 

„Вербална и невербална комуникация“ и „Сигурност в АИС или мрежи с 

достъп до интернет“. Посочените теми са пряко свързани със съвместната 

дейност на съдиите и съдебните служители в работата по преписки и дела, в 

т.ч. обработване на документи, съдържащи КИ; съвместната комуникация под 

формата на вербално и невербално поведение, обработването и споделянето на 

информация в интернет-пространството, защита от зловреден софтуер в 

информационната среда и др. 

 С цел реализиране на икономии по бюджета на съда до края на 2020 

година бяха предприети конкретни мерки за икономично разходване на 

финансовите средства, както следва:  

-  намален  бе утвърдения лимит на километри за пробега на служебния 

автомобил на Апелативен съд – Бургас за 2020 г. от 20 000 км. на 10 000 км.;     

- преустановено бе закупуването на специализирана литература за 

нуждите на служебната дейност на съдиите и съдебните служители до отмяна 

на извънредното положение;  
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-  преустановено бе командироването на съдиите и съдебните служители 

за извършване на проверки, участия в работни групи и обучения и други 

командировки, които са извън населеното място, до отмяна на извънредното 

положение;  

- разпоредено бе на домакина на съда да води справочна информация за 

месечния разход за консумативи, тонер-касети, копирна хартия, канцеларски 

материали и др., извършен от съдиите и съдебните служители, като при 

поискване от председателя на съда се представя изготвена поименна справка 

за всеки съдия и служител, за контрол по изпълнението; 

 - преразгледани бяха всички действащи договори, сключени между 

Апелативен съд – Бургас и контрагенти (клиенти/доставчици) по отношение 

финансовата обезпеченост и крайните срокове за тяхното изпълнение. При 

проверката не сме установили договори, чийто условия налагат да бъдат 

актуализирани в частта за финансовите ангажименти, тъй като от една страна 

няма нито един договор, който да не е необходим за нормалната работа на 

съда, а от друга страна всички тези договори са заварени от предходното 

ръководство на съда и са обвързани с неустойки при предсрочното им 

прекратяване; 

- съдиите и съдебните служители бяха поканени от председателя на съда 

да ползват платен или неплатен годишен отпуск. 

След проведена консултативна среща между председателя на 

Апелативен съд – Бургас, заместник-председателите и ръководители на 

наказателно, гражданско и търговско отделение в съда и председателя на 

Окръжен съд – Бургас, на която беше обсъдена епидемичната ситуация в 

Бургаския апелативен район, председателят на АС – Бургас изпрати писмени 

препоръки за спазване на конкретни мерки за превенция и ограничаване на 

разпространението на COVID-19 в работата на съдилищата в Бургаския 

апелативен район; 

В отговор на писмо на главен секретар на ВСС и във връзка с решение 

по протокол № 12/01.04.2020 г., т. 1 на Комисия „Бюджет и финанси“ към 

Висшия съдебен съвет председателят на Апелативен съд – Бургас изпрати 

подробна писмена информация за предприетите конкретни антикризисни 

мерки в Апелативен съд – Бургас, действия за ограничаване на разходите по 

бюджетите и дефиниране на приоритетите поради обявеното извънредно 

положение в Република България за превенция срещу разпространението на 

COVID-19. 

През отчетния период съдии и съдебни служители в Апелативен съд – 

Бургас, Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас участваха в 

дарителската кампания в борбата срещу на COVID-19. Обобщена информация 

за размера на дарените суми от органите на съдебната власт за подпомагане 

финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 

беше изпратена във ВСС. 
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2. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

Отчетната 2020 година беше ключова по отношение на комуникациите 

на съдилищата с медиите и обществеността, предвид грипната епидемия от 

COVID-19, която се разрази в целия свят и наложи извънредни мерки на 

изолация. Новите реалности на коронакризата изискваха настройка в онлайн 

режим на всички послания, с които съдът информираше обществото за своята 

работа. 

Извънредното положение и последвалата извънредна епидемична 

обстановка поставиха връзките с обществеността и медиите в по-различен 

формат с преобладаващи електронни взаимодействия и мобилни 

комуникации. 

Интернет страницата на Апелативен съд – Бургас, профилите на съда в 

социалните медии Фейсбук и Туитър и прессъобщенията до медиите бяха 

основните комуникационни канали през 2020 година, поради ограничения 

достъп на външни лица, включително и журналисти до съдебните сгради и 

присъствието им в открити съдебни заседания.  

Съгласно Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020 г., 

в началото на 2020 г. служителят „Връзки с обществеността“ изготви План за 

действие на Апелативен съд – Бургас за 2020 година и Годишен план за 

комуникационните дейности на съдилищата в апелативния район, общо 18 

ОСВ. Предвид пандемичната обстановка една част от планираните дейност не 

бяха реализирани, а други преминаха дистанционно. 

Поради наложените противоепидемични мерки и указанията на СК на 

ВСС не беше проведено общо събрание за приемане Доклада за дейността на 

Апелативен съд – Бургас, окръжните и районни съдилища в региона за 2019 

година, както и традиционния брифинг за информиране на медиите и 

обществеността за дейността на органите на съдебна власт в апелативния 

район за 2019 г. Публичността на Доклада беше осигурена чрез публикуването 

му на сайта на Апелативен съд – Бургас.  

Предвид пандемичната обстановка в страната не беше възможно да се 

реализира образователната инициативата „Ден на отворените врати“ както и 

традиционните ученически посещения на съда с цел повишаване правната 

култура на младите хора. 

Въпреки извънредните обстоятелства, Апелативен съд – Бургас 

продължи да следва политика, насочена към осигуряване на пълна 

прозрачност и достъпност до информацията по дела с висок обществен 

интерес и към запазване на доброто взаимодействие с регионалните и 

национални медии, с цел поддържане на обективна и вярна представа в 

обществото за дейността на съда.  

Апелативен съд – Бургас беше първият орган на съдебната власт в 

страната, който организира виртуален брифинг за работата по време на 

извънредна епидемична обстановка. За целта беше използвана платформата 

Jitsi Meet, която е предпочитана и за онлайн заседанията на Висшия съдебен 
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съвет, за да бъдат информирани медиите и обществеността за взетите мерки за 

превенция разпространението на COVID-19 на територията на сградата и за 

достъпа до съдебни заседания след края на извънредното положение. Онлайн 

срещата с представители на медиите беше проведена на 15 май 2020 г. и 

широко отразена в публичното пространство. 

Съгласно Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на 

пандемия служителят „Връзки с обществеността“ предостави на журналистите 

актуален телефон за постоянна връзка и електронен адрес за кореспонденция. 

Беше организирана и информационна кампания за насърчаване ползването на 

електронните услуги и електронното правосъдие, предоставяни от съда, както 

и кампания за информиране на обществото за начина на поетапно 

нормализиране на работата на съда; движението на делата и съобразяване със 

задължителните предписания за безопасност; намаления състав; необходимото 

по-дълго време за провеждане на съдебно заседание; комуникацията със съда; 

взаимната необходимост от разбиране и търпение с цел запазване живота и 

здравето на всички - граждани, адвокати, вещи лица, съдебни заседатели, 

магистрати и съдебни служители. 

Спазвайки принципите на откритост и прозрачност на интернет-

страницата се публикуват решения и протоколи от всяко открито съдебно 

заседание, с изключение на тези, които се гледат по закон при закрити врати. 

Медиите получават актуален бюлетин с насрочените дела с обществен 

интерес, който се помества и на сайта на съда. При желание за отразяване на 

дадено дело журналистите правят заявка  на e-mail адреса на пресофиса и 

присъстват на заседание при спазване на противоепидемичните мерки. При 

изключителен интерес от страна на медиите и с цел, избягване струпването на 

хора, съдът е в готовност да осигури възможност журналистите да наблюдават 

процеса онлайн в съседна зала. При желание от страна на медии или 

конкретни журналисти пресофисът и ръководството на съда съдействат и 

предоставят допълнителна информация, в рамките на закона, по всеки един 

процес с обществен интерес. Прессъобщенията за решените дела и мерките за 

неотклонение се публикуват своевременно на интернет-страницата. Съдът 

публикува съдържание и във Фейсбук и Туитър с цел в максимална степен и 

от всички възможни канали да се информира обществеността за дейността по 

време извънредното положение и извънредната епидемична обстановка.  

Въпреки особеностите на комуникационната 2020 година, Бургаският 

апелативен съд не е регистрирал криза във взаимоотношенията с медии и 

общественост.  

Всички промени относно работата на Апелативен съд – Бургас по време 

на извънредната епидемична обстановка се публикуваха на интернет-

страницата на съда и бяха поставени на видно място на входната врата. 

Съобщенията периодично се актуализират и към момента, съобразно 

актуалните противоепидемични мерки.  

На сайта на Апелативен съд – Бургас е добавен активен линк към 

Правилата за работа на всички съдилища по време на пандемия, приети от 
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Съдийската колегия на ВСС на 12 май 2020 г. и актуализацията им от 

10.11.2020 г., както и активен линк към каталога на електронните услуги, 

които се предлагат от институцията. 

Интернет страницата на Апелативен съд – Бургас съдържа подробна 

информация за: служебни телефонни номера и официални електронни адреси 

за връзка с ръководството на съда, пресофиса, съдебните деловодства в 

наказателно, търговско и гражданско отделение и счетоводството на съда; 

делата от обществен интерес и прессъобщения на съда; предстоящи значими 

събития и мероприятия; предлаганите  услуги, които могат да се ползват чрез 

Интернет-страницата; годишни планове, отчетни доклади и вътрешни правила 

за работата на Апелативен съд – Бургас; бюлетин на насрочените през 

текущия месец наказателни дела за разглеждане в съдебни заседания и други 

графици за насрочените дела. Страницата осигурява пряка връзка към 

Централизирания електронен портал за медиация, списък на медиаторите към 

Център за медиация и спогодби в Съдебна палата – Бургас, решения на ЕСПЧ 

и др. Поместени и актуални списъци на адвокатите, вещите лица, преводачите; 

банкови сметки на съда; служебни телефони, факс и електронни адреси; 

обявени конкурси за свободни работни места в съда; секция „Профил на 

купувача“, създадена по реда на ЗОП; секция „Достъп до информация“, 

създадена съобразно задължението за информираност на гражданите за достъп 

до информация, съхранявана в Апелативен съд – Бургас, по реда на ЗДОИ; 

декларации на съдебните служители по чл. 35, ал. 1 от Закон за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество (обн. ДВ. бр.7 от 19 януари 2018 г.) и Регистри на декларациите по 

чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ и др.  

С цел спазването на противоепидемичните мерки приоритетно 

призоваването и комуникацията със страните и процесуалните им 

представители се извършва по телефон и по електронен път. За целта са 

обявени на интернет-страницата на съда и на видно място на входа на 

институцията актуални телефони и електронни адреси на деловодствата. 

Назначените вещи лица по делата посочват електронен адрес и мобилен 

телефон за връзка с цел своевременно организиране на видеоконферентна 

връзка за изслушването им в открити съдебни заседания. За улеснение на 

граждани и адвокати се препоръчва запознаването с материалите по делата да 

се извършва след предварителна заявка на телефон или на e-mail. 

Препоръчано е на страните по делата да подават съдебни книжа по 

наказателни, граждански и търговски дела, а вещите лица да представят 

експертни заключения на посочените електронни адреси на деловодствата. 

За улеснение на гражданите, на интернет-страницата и на видно място 

на входа на съда са посочени часовете за дезинфекция на помещенията, както 

и указания за носенето на лични предпазни средства при влизане и за 

пребиване в сградата на съда. 
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НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС, 

РАЗГЛЕДАНИ В БУРГАСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 

 

 ВНОХД 134/2020 Убийството на 6-годишната Кристин от с Сотиря. 

ВКС остави в сила решението на Апелативен съд – Бургас, с което е 

потвърдено наказанието “доживотен затвор без замяна“ за подсъдимия.  

 ВНОХД 15/2020  Убийство и опит за убийство от ревност през лятото на 

2018 г. в к.к. Слънчев бряг. Въззивната инстанция увеличи наказанието 

от 24 на 26 години „лишаване от свобода“ на подсъдимия. ВКС остави в 

сила решението на Апелативен съд – Бургас. 

 ВНОХД 10/2020  Умишлено причинена смърт на пътя. Апелативен съд – 

Бургас потвърди 17-годишната ефективна присъда.  

 ВНОХД 247/2019 Отвличане на ученик. Въззивният състав намали 

наказанията и наложи на двамата подсъдими ,признати за виновни в 

отвличане и принуда, съответно 4 г. и 3,6 г. „лишаване от свобода“.  

ВКС остави в сила решението на Апелативен съд – Бургас.  

 ВНОХД 53/2020 Двама инспектори от Агенцията по храните в гр. Бургас 

с потвърдени наказания за подкуп. 

 ВНОХД 202/2019 Предумишлено убийство на мъж от бившата му 

съпруга. Въззивната инстанция потвърди наказание в размер на 17 

години „лишаване от свобода“. 

 ВНОХД 209/2019 Шофьор на фолк певица признат за виновен за 

катастрофа на АМ “Тракия“. 

 ВНОХД 219/2019  Потвърдена оправдателна присъда на мъж, обвинен в 

причинена по непредпазливост смърт на своя хазяин. 

 Дело за екстрадицията на украински гражданин, обвинен за смъртта на 

залята с киселина жена.  

 Дела по чл. 64 и чл. 65 от НК срещу: задържани с подкуп служители на 

ИАРА; двама бивши полицаи и действащ служител на Гранична 

полиция, обвинени в производство, преработка и държане с цел 

разпространение на канабис; задържани с 18 кг. кокаин мъж и жена,  

молдовски водач на ТИР, обвинен за ПТП и причиняване на смърт по 

непредпазливост на повече от едно лице и др. 

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЪДИИ И СЛУЖИТЕЛИ 

 

През 2020 г. Ръководството на Апелативен съд – Бургас продължи 

ефективното взаимодействие с Националния институт на правосъдието, в 



97 
 

посока повишаване квалификацията на съдии и съдебни служители в Бургаски 

апелативен район. 

В началото на 2020 г. беше изготвен План за обучение на съдии и 

служители, съобразен с разнообразните методи на обучение, съгласно 

Програмата на Националния институт на правосъдието по всички 

предоставени от НИП направления - обучение на място, дистанционно 

обучение, чрез виртуални обучителни модули и др. 

През отчетния период бяха осъществени предимно дистанционни 

обучения, с малки изключения и присъствени, предвид обявеното извънредно 

положение на територията на Република България за ограничаване на 

разпространението заради COVID-19 и удължената епидемична обстановка в 

страната.  

Съдии и съдебни служители в Апелативен съд – Бургас участваха в 

обучения и семинари, организирани от НИП, както следва: 

Председателят на съда, заместник-председателите и ръководители на 

наказателно, гражданско и търговско отделение, както и съдебния 

администратор и ръководител сектор присъстваха на обучение на тема: 

„Актуални въпроси в защита на личните данни“, което се състоя на 21.01.2020 

г., в Зала 2 на Окръжен съд – Бургас. Обучението се проведе по инициатива на 

председателя на Апелативния съд. За лектор беше поканена д-р Невин Фети, 

съветник по правни въпроси на Президента на РБ и доказан специалист в 

областта на сигурността, защитата на информацията и защитата на 

неприкосновеността на личните данни. 

Председателят на съда и заместник-председателят и ръководител на 

наказателно отделение присъстваха на обучение, организирано от 

Националния институт на правосъдието, на тема „Прилагането на Закона за 

признаване, изпълнение и изпращане на съдебните актове за налагане на 

наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от 

свобода / в сила от 01.01.2020 г./ - проблеми и предизвикателства“, което се 

състоя в периода 04.03.2020 г. – 05.03.2020 г. в гр. София; 

Ръководител сектор и главният счетоводител взеха участие в 

присъствено обучение на НИП,  в периода  09.03.2020 г.–11.03.2020 г., на тема 

„Управление и развитие на екипи. Екипна работа и ефективност“; 

Служителят „Връзки с обществеността“ завърши успешно онлайн–

дистанционно обучение на НИП, в периода 23.03.2020 г. - 16.04.2020 г., на 

тема: "Основи на правото за съдебните служители“; 

Председателят на Апелативен съд – Бургас участва онлайн в  

дистанционни обучения, организирани от НИП, на тема: „Дисциплинарни 

правомощия на административните ръководители на съдилищата“, което се 

състоя на 21.04.2020 г.-08.05.2020 г. и на тема: „Съвременни технологии в 

съдебната система“, което се състоя на 20.05.2020 г.; 

Председателят на съда, тримата заместник-председатели и ръководители 

на наказателно, отделение, гражданско отделение и търговско отделение, 

съдии и съдебни служители присъстваха на обучение, организирано със 
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съдействието на НИП, на тема: „Бърнаут – начини за превенция и 

преодоляване на последиците. Семинарът се състоя в периода 26.06.2020 г. – 

28.06.2020 г. в гр. Поморие; 

Двамата съдебни служители с възложени функции на „завеждащ 

регистратура КИ“ и „заместник на завеждащия регистратура КИ“, присъстваха 

на „Първоначално обучение по защита на класифицираната информация на 

завеждащи регистратури“, организирано от ДИКСИ, което се състоя в периода 

06.07.2020 г. – 10.07.2020 г., в гр. Банкя; 

Във връзка с въвеждането на Единната информационна система на 

съдиилщата, която в Апелативен съд – Бургас беше внедрена на 10-11.08.2020 

г., със Заповед № АД-06-102/31.07.2020 г.  на председателя  беше създадена 

организация за провеждане обучение за обучители, което се състоя в периода 

03.08.-05.08. 2020 г. и обучение за потребители на ЕИСС, проведено на 03 и 

04.08.2020 г., чрез онлайн сесии през уеб-базирана платформа, за запознаване 

с функционалностите на системата.  

Съдебният статистик успешно завърши дистанционно обучение на НИП, 

на тема „Езиковата култура в административната дейност на съдебните 

служители“, в периода 13.10.2020 г. – 10.11.2020 г.; 

През м. ноември 2020 година Апелативен съд – Бургас инициира 

провеждането на две регионални дистанционни обучения за магистрати, 

организирани със съдействието на Националния институт на правосъдието, по 

проект  „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността 

на правосъдието“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Добро управление“. По време на 

еднодневните форуми бяха обсъждани актуалните промени в наказателното и 

гражданско правораздаване. Обучението по наказателно право се проведе на 

13.11.2020 г., на тема: „Правомощия на въззивната инстанция в контекста на 

проверка дейността на първоинстанционния съд в разпоредително 

заседание“. Лектор по актуалната тема беше г-жа Лада Паунова-съдия от 

Върховен касационен съд. Обучението по гражданско право се състоя на 

20.11.2020 г. на тема: „Проблеми по ЗПКОНПИ и по-специално методиката за 

установяване на наличие на „значително несъответствие“ по смисъла на 

параграф 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на закона“, с лектор г-н 

Борислав Белазелков - съдия от Върховен касационен съд. В обучителните 

мероприятия се включиха дистанционно съдии от апелативния съд, окръжните 

и районните съдилища в Бургаски апелативен район, както и съдебни 

помощници. Обратната връзка, която получихме от участниците в 

регионалните обучения бе повече от положителна. 

По покана на Окръжен съд – Бургас съдии и съдебни помощници от 

Апелативен съд – Бургас присъстваха на обучение, на тема „Цесия, новация и 

делегация-актуални въпроси“, с лектор Емилия Василева – съдия от ВКС. 

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, на основание 

Заповед № АД-06-37/16.03.2020 г. на председателя на съда, в периода 

13.03.2020 г. – 13.04.2020 г., на съдебните служители бяха проведени 
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дистанционни обучения, чрез изпращане по електронен път на 

самообучителен ресурс, по следните теми: „Защита на класифицираната 

информация“, „Вербална и невербална комуникация“ и  „Сигурност в АИС 

или мрежи с достъп до интернет“. Дистанционните обучения преминаха при 

засилен интерес, което се установи от обратната връзка с участниците, 

работили от разстояние, съгласно утвърден График за дежурства на съдебните 

служеители в Апелативен съд – Бургас. 

На 06.11.2020 година и.ф. председателят на Апелативен съд – Бургас и 

съдебният администратор преминаха обучение по безопасност и здраве при 

работа по ЗЗБУТ, във връзка с Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и 

реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и 

служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, за което получиха сертификат.  

 

Инициативи на и.ф. административния ръководител - председател на 

Апелативен съд – Бургас. Участия в работни групи. 

 

Поставяйки начало на обучителна дейност през 2019 г. и през настоящия 

отчетен период административният ръководител – председател на Апелативен 

съд – Бургас Деница Вълкова продължи да изпълнява ангажиментите си като 

временен преподавател към Националния институт на правосъдието. Тя 

участва като лектор в поредица от обучителни семинари на тем: „Начално 

обучение на съдебни заседатели“, които се проведоха в Окръжен съд – Бургас, 

Районен съд – Бургас, Районен съд – Сливен, Районен съд – Котел, Районен 

съд – Айтос, Районен съд - Нова Загора, Районен съд - Ямбол и Районен съд – 

Несебър. 

По повод получена покана от Фондация „Право и интернет“ съдия 

Вълкова посети гр. Стара Загора, в периода 31.08.2020 г. – 01.09.2020 г., 

където участва като лектор в дискусионна среща, посветена на представяне на 

Методология за индивидуална оценка на нуждите на деца, жертви на 

престъпление, създадена по проект Е-Protect.  

В периода 26-27.08.2020 г. председателят на съда посети град София, 

където се проведе заключителна пресконференция по приключването на 

проект „Ефективен достъп до правосъдие“, изпълняван от МП в партньорство 

с ВСС. По време на събитието се представиха изпълнените дейности, бяха 

отчетени резултати и положителните ефекти от реализирането на проекта. 

Отчетено беше подобряване достъпа до правосъдие чрез изграждане на 

механизъм за оценка и мониторинг на ефективността, независимостта и 

прозрачността на съдебната система, както и реализиране на ефективни 

начини за качествено обсулжване на гражданите и бизнеса. 

По покана на Изпълнителния директор на Фондация „Право и Интернет“ 

г-жа Вълкова посети гр. София където присъства на презентация на 

мобилното уеб базираното приложение „FAIR“. Експертите на фондацията 

предоставиха полезна информация за проекта и демонстрираха 
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функционалностите на мобилното и уеб базирано приложение, което 

допринася за практическото приложение на шест директиви на Европейския 

съюз, които установяват минимални стандарти относно процесуалните права 

на обвиняемите/подсъдимите лица в рамките на наказателното производство.  

Във връзка с решение на комисия „Съдебна карта, натовареност и 

съдебна статистика към Съдийската колегия на ВСС по протокол № 

3/19.02.2020 г., т. 1, съдия Вълкова участва в работна група за изготвяне 

проект на Правила за определяне и изплащане на допълнителни 

възнаграждения на съдии по реда на чл. 233, ал. 6, изречение първо от Закона 

за съдебната власт. 

Настоящият и.ф. административен ръководител–председател на 

Апелативен съд – Бургас съдия Пламен Синков е член на сформираната 

работна подгрупа за актуализиране на изготвените от Висшия съдебен съвет 

нормативни актове по глава 18а от Закона за съдебната власт, както и на 

работната група, създадена съгласно решение по т. 1.4., 1.5., 1.6. и 1.7. от 

протокол № 23/16.09.2020 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет с цел 

подготовка на предложения за подобряване и усъвършенстване на 

функционалностите на Единна информационна система на съдилищата 

(ЕИСС), а също и за преценка нуждата за нови функционалности с цел 

оптимизиране на разработената ЕИСС, внедрена в съдилищата с решение на 

Пленума на ВСС от 23.07.2020 г. 

От 2019 г. съдия Синков е член на Националната съдебна мрежа за 

международно сътрудничество по наказателни дела в Република България.   

 

Становища и предложения  за законодателни промени и/или в други 

нормативни актове 

 

И.ф. административен ръководител – председател на Апелативен съд – 

Бургас Деница Вълкова изпрати писмено становище до Председателя на 

Народното събрание на РБ и Председателя на Комисията по правни въпроси 

към НС на РБ относно Законопроект за допълнение на Гражданския 

процесуален кодекс № 054-01-67 от 10.07.2020 г., приет на първо четене на 

22.07.2020 г., уреждащ процедура за доброволно изпълнение на безспорни 

вземания. След съгласуване с административните ръководители-председатели 

на районни и окръжни съдилища от Бургаския апелативен район, 

председателят на апелативния съд подкрепи законопроекта и се присъедини 

към изложените доводи в приложеното Становище на Камарата на частните 

съдебни изпълнители, намирайки направеното законодателно предложение за 

разумно и представляващо адекватна мярка за намаляване натовареността на 

районните и окръжните съдилища в контекста на задаващата се икономическа 

криза. 

Във връзка с решение по протокол № 17, т. 30, от заседание на Комисия 

„Бюджет и финанси” на Висшия съдебен съвет, проведено на 13 май 2020 г. и 

писмо изх. № ВСС-4605/15.05.2020 г. на г-н Васил Пеловски - И.Д. Главен 
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секретар на ВСС относно изпращане проект на Инструкция за осъществяване 

на взаимодействие и обмен на информация между Националната агенция за 

приходите, Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт до 

органите на съдебната власт за изразяване на становища, г-жа Деница 

Вълкова изложи писмени бележки и предложения за изменение и допълнение 

на инструкцията, които бяха изпратени във ВСС. 

Във връзка с внедряването на Единна информационна система на 

съдилищата, разработена от „Информационно обслужване“ АД София по 

проект, изпълняван от ВСС, свързан с оптимизрането на съдебната карта и 

повишаване ефективността в работата и отчетността на съдилищата, 

председателят на Апелативен съд – Бургас изпрати на Министъра на 

правосъдието становище, съдържащо предложения относно 

функционалността на ЕИСС. 

Становище относно решение по протокол № 19/23.07.2020 г. на Пленума 

на ВСС за работа с ЕИСС беше изпратено от председателя на АС – Бургас на 

представляващия ВСС, членовете на СК на ВСС, председателят на ВКС и 

председателят на ВАС. Като предложения за подобряване функционалността 

на системата бяха посочени: увеличаване скоростта на работа; минимизиране 

броя на кликовете; добавяне нови функционалности; предоставяне 

възможност на съдиите и съдебните служители за работа в тестова среда; да не 

се отчитат никакви грешки, включително и статистически до 01.01.2021 г.; да 

се създаде постоянна работна група, в която да участват председателите на 

съдилищата, съдии и служители от всички нива в съдебната система и от петте 

апелативни района, както и експерти от отдел „ЕИСС“ при ВСС, 

представители на разработчика за набелязване на допълнителни мерки за 

доработване на ЕИСС, в т.ч. прецезиране на образците на изготвените 

документи; да се провеждат текущи дистанционни обучения чрез онлайн 

платформи и др. 

В отговор на писмо изх. № ВСС-495/2019 г. от 14.09.2020 г. на г-жа 

Вероника Имова – член на Висшия съдебен съвет и координатор проект ЕИСС 

и след проведено обсъждане сред съдиите и съдебните служители в 

Апелативен съд – Бургас, настоящият и.ф. административен ръководител-

председател на съда Пламен Синков допълнително изпрати обобщени 

писмени предложения за подобяване работата на Единна информационна 

система на съдилищата и отстраняване на констатираните недостатъци на 

системата.  

По повод писмо изх. № ВСС-10817/04.08.2020 г. на Председателя на 

комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ към 

Пленума на ВСС, съдия Синков изпрати писмена информация за създадената 

организация в съда, касаеща актовете, които не подлежат на обяваване в 

регистъра на актовете на съдилищата и изрази становище относно тези, които 

не следва да се публикуват в регистъра, по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 4 

от 16.03.2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете 
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на съдилищата. В приложение към писмото са изпратени и постъпилите в тази 

връзка становища от други съдилища в Бургаския апелативен район. 

 

4. ОБОБЩАВАНЕ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА 

 

Апелативен съд – Бургас има последователна практика съдиите от трите 

отделения на съда да провеждат периодични работни съвещания по отделения 

за дискутиране на различни проблеми в работата, за уеднаквяване на 

практиката и обсъждане на всяко едно решение на ВКС, с което се отменя, 

обезсилва или изменя съдебен акт на Апелативен съд – Бургас. 

За съжаление, поради извънредната пандемична обстановка в страната  

през м. ноември 2020 година бяхме възпрепятствани да организираме и 

проведем традиционните присъствени работни срещи за анализ на практиката 

на съдилищата от Апелативен район – Бургас. 

Със съдействието на Националния институт на правосъдието се състояха 

две дистанционни обучения по наказателно и гражданско право с лектори 

съдиите от ВКС  г-жа Лада Паунова и г-н Борислав Белазелков, за които бе 

посочено по-напред. 

Ръководството на Апелативен съд – Бургас отправя  специална 

благодарност към лекторите на двете дистанционни обучения за готовността, с 

която споделиха експертизата си със съдиите от апелативния район и 

активното им участие в дискусиите със съдиите от апелативния район. 

 

5. ФИНАНСОВИ И МАТЕРИАЛНИ ПРОБЛЕМИ,  

СЪСТОЯНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

С Протокол № 2 от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, 

проведено на 30.01.2020 г. на Апелативен съд – Бургас беше утвърден бюджет 

в размер на 1 831 496  лв. През годината се извършиха неколкократно 

корекции на бюджетната сметка на съда, по параграфи и вътрешни 

компенсирани промени. Финансовата прогноза от Апелативен съд – Бургас се 

прави аналитично и със стремеж да се изчерпват всички неотложни и 

предвидими разходи, особено по параграф 10-00 “Текуща издръжка“ и 

параграф 52-00 „Придобиване на ДМА“. В извънредни случаи се налага 

председателят на съда да отправя мотивирани предложения до ВСС за 

корекции. Разбира се, такива се правят само по обективни причини за 

възникнали през текущата година извънредни разходи, например за неотложен 

ремонт и други. 

За финансово-счетоводната дейност на Апелативен съд – Бургас се 

прилага Счетоводната политика на съдебната система за текущата счетоводна 

отчетност и съставяне на ГФО и Единен сметкоплан на съдебната система, в 

сила от 01.01.2016 г., които впоследствие са коригирани и/или допълнени, с 

оглед разработване и утвърждаване през м. септември 2017 г. от Висш съдебен 

съвет на Амортизационна политика на Висш съдебен съвет, унифицирана за 
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практическо приложение от всички второстепенни разпоредители с бюджет в 

системата на Висш съдебен съвет.  

Счетоводството на съда прилага Амортизационната политика на Висшия 

съдебен съвет във всичките й форми на последващо актуализиране от Пленума 

на Висшия съдебен съвет, съгласно Заповед АД-06-27/27.02.2018 г. на  

Председателя на Апелативен съд – Бургас.  

През отчетния период всички разходи на съда са извършвани 

икономично, целесъобразно и законосъобразно, и единствено с цел 

осигуряване на добри условия за ефективно протичане на работния процес.  

През годината не са възниквали финансови и материални проблеми, 

които да не са били решени, включително с навременно съдействие и решение 

на ВСС. Текущите разходи за материали, вода, горива и електроенергия, 

пощенски и телекомуникационни, командировъчни и представителни разходи, 

данъци, застраховки и други, бяха изплатени своевременно към датата на 

тяхното възникване.   

В края на годината беше извършена инвентаризация на всички  

материални запаси и разчети, съгласно Заповед № АД-06-195/30.11.2020 г. на 

и.ф. председателя на съда. Не бяха констатирани  липси или излишъци. Със  

Заповед № РД-01-596/17.12.2020 г. на Агенцията по вписванията  на 

основание чл.6, ал.4 от Устройствения правилник на агенцията, чл.14, ал.1 и 

чл.28, ал.2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.11, ал.2 от 

Правилника за прилагане на ЗДС и писмо № 12-00-763/10.12.2020 г. на 

Министерство на финансите на Апелативен съд – Бургас бяха предоставени за 

безвъзмездно ползване движими вещи – частна държавна собственост: 1 бр. 

сървър FS TX300 с монитор, 3 бр. настолни компютри DX2000  и 1 бр. UPS 

MGE Pulsar Extreme 2000.  Съгласно Заповед № АД-06-236/30.12.2020 г. на 

заместник на административния ръководите-зам. председател беше извършена 

преоценка на сървъра. В края на отчетния период описаните по-горе активи 

бяха бракувани, а през настоящата година предстои да бъдат ликвидирани. 

Към 31.12.2020 г. Апелативен съд – Бургас окончателно приключи с 

всички плащания към вещи лица и няма вземания или неразплатени 

задължения към граждани и фирми, което е много добър показател за 

ефективно и правилно управление на финансовите ресурси. 

В Апелативен съд – Бургас не са провеждани процедури по реда на 

Закона за обществените поръчки и не са усвоявани средства по Европейски 

фондове. 

През 2020 г. в съда не е извършван финансов одит от отдел „Вътрешен 

одит“ към ВСС. Такъв беше извършен през 2016 г. с положителен краен 

резултат, което беше отчетено в предходния доклад. При необходимост 

финансовите специалисти от администрацията на ВСС, дирекция „Вътрешен 

одит“, се отзовават на питанията на ръководството и на главния счетоводител 

по текущи въпроси, с което ни подпомагат в работата, за да не допуснем 

нарушения във финансовата дисциплина.  
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В Апелативен съд – Бургас се извършва задълбочен анализ по 

изпълнението на бюджета. Достигнато е високо ниво на законосъобразно 

управление при разходването на финансовите ресурси. Периодично се 

обсъждаха извършените разходи и предстоящите такива, с цел недопускане 

превишаване на бюджетните лимити и натрупване на задължения.  

По отношение минимизиране разходите за телефонни услуги в 

Апелативен съд – Бургас са въведени ограничения за разговори с мобилни 

оператори и за междуселищни разговори (с изключение на три линии),  както 

и пълна забрана за набиране на импулсни номера. Със Заповед № АД-06-

188/03.12.2019 г. на административен ръководител – председател на 

Апелативен съд – Бургас за 2020 г. е определен лимит върху разхода за 

телефонни услуги и интернет услуги. Главният счетоводител ежемесечно 

представя на административния ръководител - председател фактурите за суми 

за телефонни, интернет услуги и такси, дължими  съгласно абонаментния план 

по сключения договор с мобилния оператор. Извършените разходи през 

отчетния период са съгласно утвърдения лимит. Със Заповед № АД-06-

187/03.12.2019 г. на административния ръководител – председател на 

Апелативен съд – Бургас е определен лимит за пробега на служебния 

автомобил на съда за 2020 г., като изминатите километри са в рамките на 

утвърдения лимит. 

Със № Заповед № АД-06-18/10.02.2020 г. на административния 

ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас е определен лимит за 

разход на гориво през 2020 г. на служебния автомобил на Апелативен съд – 

Бургас и лимит на киловатчаса електрическа енергия, изразходвана през 2020 

г. в съда. Извършените разходи през отчетния период са съгласно утвърдения 

лимит. 

Апелативен съд – Бургас провежда последователна и прозрачна 

политика по отношение управлението на финансовите ресурси, спазвайки 

принципите за законосъобразност, икономичност и целесъобразност.  

 

 

                  6. ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКТОРАТА КЪМ 

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И ОТ ВЪРХОВЕН  КАСАЦИОНЕН СЪД. 

РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ОТ АПЕЛАТИВЕН СЪД - БУРГАС 

 

  6.1. Проверки от ИВСС 

 

В периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. в Апелативен съд – Бургас не са 

извършвани проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

Във връзка с извършената през 2019 година тематична проверка 

„Причини за възобновяване  на наказателни дела  от апелативните съдилища 

в случаите по чл. 424, ал.1 от НПК“, инициирана със Заповед № ТП-01-

02/11.04.2019 г. на Главния инспектор на Инспекторат към ВСС, както и 

писмо изх. № ТП-01-2/19 от 30.04.2020 г. на ИВСС, с което беше изпратен Акт 
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за резултатите от проверката,  административният ръководител-председател 

на Апелативен съд – Бургас писмено уведоми ИВСС за липсата на възражения 

по констатациите от проверката. Поради извънредното положение, обявено на 

територията на РБ и опасността от заразяване с COVID-19 Актът за 

резултатите от извършената проверка беше изпратен/връчен по е-пощи на 

всички съдии от наказателно отделение в Апелативен съд – Бургас. 

Получаването на Акта беше удостоверено чрез потвърдителни е-писма, 

изпратени също по електронен път от всеки от съдиите. 

 

6.2. Проверки от ВКС 

 

През 2020 г. в Апелативен съд – Бургас не са извършвани проверки от 

Върховен касационен съд. 

 

6.3. Ревизионна дейност на Апелативен съд – Бургас в ОС 

 

На основание чл. 106, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт и План за 

работа на Апелативен съд – Бургас през 2020 г., на основание заповеди, 

издадени от и.ф. административен ръководител - председател на съда, през м. 

декември 2020 година Апелативен съд – Бургас извърши проверка на 

организацията на дейността на Окръжен съд – Бургас (Заповед № АД-06-

212/11.12.2020 г.); комплексна проверка на организационната дейност на 

съдиите в Окръжен съд – Сливен (Заповед № АД-06-213/11.12.2020 г.) и 

комплексна проверка в работата на съдиите от Окръжен съд – Ямбол (Заповед 

№ АД-06-214/11.12.2020 г.). Проверките се извършиха съобразно изготвения 

от и.ф.дминистративния ръководител-председател план, приложен към 

съответната заповед и обхванаха информацията и документацията, изпратена 

по е-поща от окръжните съдилища. 

След приключване на ревизиите, проверяващите екипи изготвиха 

доклади, въз основа на които към някои съдилища бяха отправени конкретни 

препоръки до ръководствата и съдиите по отделения, във връзка с 

подобряване административно-управленската дейност и срочността на работа 

на конкретни съдии, но като цяло за трите окръжни съдилища бяха направени 

позитивни заключения. 

 

7. ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ. ДИСЦИПЛИНАРНА   

ОТГОВОРНОСТ 

 

През отчетния период, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, 

Съдийската колегия към Пленума на Висшия съдебен съвет освободи съдия 

Нели Генкова Събева, считано от 01.06.2020 година. В тази връзка по 

предложение на председателя съда СК на ВСС с решение по протокол 

16/19.05.2020 г. поощри съдия Нели Събева с отличие „личен почетен знак 

първа степен – златен", както и парична награда за проявен висок 
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професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните 

задължения и високи нравствени качества. 

Ръководството на Апелативен съд – Бургас изразява сърдечна 

благодарност към съдия Нели Събева. От името на съдиите и съдебните 

служители в Апелативен съд – Бургас на съдия Събева беше връчен специален 

плакет и поздравителен адрес.  

В Апелативен съд – Бургас стриктно се прилагат утвърдените Правила 

за докладване на нарушения по неспазване на Етичния кодекс на съдебните 

служители. Установена е позитивна нагласа относно ефективното прилагане 

на етичните стандарти.  

През отчетния период в съда не са постъпили жалби и сигнали по 

отношение работата на съдиите, няма нито устни, нито писмени сигнали за 

корупционни прояви.  

През 2020 г. не са констатирани злоупотреби със служебното положение 

от страна на съдиите и съдебните служители, не са образувани дисциплинарни 

производства и не са налагани дисциплинарни наказания, както от ВСС, така и 

от председателя на съда. Не са регистрирани опити, както и оказване на натиск 

върху съдии, така и публикации/изказвания в публичното пространство срещу 

съдии, с цел уронване на доброто име и престижа на съда. 

Със Заповед № АД-06-160/19.10.2020 г. на председателя на Апелативен 

съд – Бургас е актуализиран състава на Комисия за атестиране на съдебните 

служители, с членове: двамата заместник-председатели и ръководители 

съответно на гражданско и търговско отделение, един съдия от наказателно 

отделение и съдебния администратор.  

През месец ноември 2020 г. се проведе ежегодната процедура за 

атестиране на съдебните служители от Апелативен съд – Бургас. Всички 

съдебни служители, без изключение, бяха оценени с „Отличен“, което се 

обяснява и с факта, че имат продължителен професионален стаж в съдебната 

стистема, доказана компетентност и етично поведение.  

По предложение на съдебния администратор през м. декември 2020 г., 

със Заповед № АД-03-40/22.12.2020 г./ г. на и.ф.административния 

ръководител – председател, считано от м. януари 2021 г. бе повишен в ранг 

един съдебен служител, по реда на чл. 170, ал. 1 от Правилник за 

администрацията в съдилищата, вследствие на получени три последователни 

оценки „Отличен“ от атестиране, като повишението е от IV-ти в III-ти (трети) 

ранг. 

В края на отчетния период, във връзка с решение по протокол № 28, т. 

45.1, от заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено от 

19.11.2020 г.,  и.ф. административният ръководител – председател на 

Апелативен съд – Бургас упражни правомощията си на основание чл. 7, във 

връзка с чл. 9 от ПОИСДТВ и определи допълнително трудово 

възнаграждение на съдии и съдебни служители за постигнати високи 

резултати по конкретни задачи, отчитайки индивидуалния принос, свързан с 

дейността на Апелативен съд – Бургас. 
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8. ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ИНФОРМАЦИОННО 

ОСИГУРЯВАНЕ 

 

В Апелативен съд – Бургас и през отчетната година се работи с 

въведената през предходния отчетен период в експлоатация вътрешна 

компютърна мрежа, включваща сървъри и клиентски компютри. Използват се 

софтуерни продукти, чрез които се създава, обработва и съхранява 

информацията.  

В счетоводството на Апелативен съд – Бургас се използва счетоводен 

софтуер „Бизнес процесор – WЕВ версия счетоводство” на фирма „Конто”, а 

за изчислението на възнагражденията съдът използва програмен продукт 

„Омекс 2000 Професионал” и модул „Омекс 2000 Хонорари”, на фирма 

„Омега Софт 2000”. 

Системният администратор извършва мониторинговия контрол над 

сървърите, постоянен мониторинг върху деловодната програма и архив на 

базата данни. 

Поддръжката на наличната техника, а също работата и обновяването на 

електронната Интернет-страница на Апелативен съд – Бургас се извършва от 

системния администратор чрез профилактични, архивиращи, аналитични, 

ремонтни и други мероприятия.  

Изградена е комуникационна свързаност към интернет пространството, 

достъп до което има от всяко работно място.  

Апелативен съд – Бургас е център за управление на комуникацията, 

свързана с безхартийния електронен обмен и Единната информационна 

система за противодействие на престъпността в съдилищата от Бургаски 

апелативен район и страната.  

Създадена е организация за ефективно администриране, поддържане и 

използване на административно-информационната система. Постигната е 

превенция срещу евентуална злоупотреба и срив в системите. 

Администрирането и поддържането на АИС се извършва от системния 

администратор. Ежедневно се актуализира на автоматичен принцип 

антивирусния софтуер от производителя. Засилен е контролът върху 

вътрешния и външния трафик, в т. ч. върху опити за неоторизиран достъп до 

Wев-сървъра. Системният администратор анализира ЛОГ-файловете на Wев-

сървъра.  

В Апелативен съд – Бургас през 2020 г. са използвани следните видове 

хардуерни и софтуерни продукти: 

-  2 броя сървъри, работещи с операционни системи Windows 2008, 

единият от които е предназначен за безхартиен обмен за съдилищата в 

Бургаски апелативен район и за ЕИСПП; 

 - 1 брой сървър с операционна система Linux, използван за 

поддържане на Интернет страницата на съда в интернет пространството; 

 - 40 броя персонални компютри  в експлоатация с инсталирана 

Windows 7 и Windows 10 операционни системи. 
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 Софтуерни продукти извън операционните системи: 

 

 - Microsoft Office – 2010, инсталирани на компютрите в 

експлоатация; 

 -   Антивирусен софтуер NOD 32; 

 - Деловодна програма с релационна база данни „EMSG”, 

разработена от „Декстро груп” ООД, с управител Иван Кодинов; 

- OCR-софтуер за сканиране на документи. 

 

Информационно и технологично модернизиране 

  

Компютърната обезпеченост на Апелативен съд – Бургас е на много 

добро ниво, задоволявайки потребностите на съдиите и служителите. 

Работните места на съдебния администратор, ръководител сектор, съдебните 

секретари и съдебните деловодители са обезпечени със скенер-устройства за 

бързо и качествено копиране на документи. 

От минал период Апелативен съд – Бургас разполага с технологично 

модернизирана зала, в която е инсталирана стационарна видеоконферентна 

система, предоставена от Висш съдебен съвет за провеждане на 

видеоконферентни срещи и разпити в съдебни заседания на обвиняеми лица, 

свидетели, вещи лица и пр. По този начин съдът е постигнал високо 

технологично решение за едновременна свързаност с отдалечени точки и 

интелигентна комуникация между съдебни органи на международно ниво. 

Тази технологична възможност има голям икономически ефект, съкращавайки 

значително разходите по извършваните процесуални действия.  

За удобство в работата и осигуряване на необходимите условия на труд 

за нормалното протичане на трудовия процес, през отчетния период бяха 

закупени: 

- ново мултифункционално устройство от висок клас, което даде 

възможност за бързо и качествено копиране и сканиране на служебни 

документи; 

-  4 монитора, 4 лазарни принтера и 5 UPS-устройства за персонални 

комтютри;  

- компютърните конфигурации на 11 съдии и съдебни служители бяха 

подменени с нови такива, доставени от цетрализирана поръчка на ВСС. 

През целия отчетен период и понастоящем автоматизираната 

информационна система на съда, разработена от ЕТ „Паралел - Иван 

Кодинов“, работи ефективно, което дава възможност за своевременно 

извършване на детайлни справки по делата и предоставяне на подробна 

информация по документооборота, при това денонощно за потребителите на 

съответната електронна услуга за електронен достъп чрез интернет.  

На 10 и 11 август 2020 г. в Апелативен съд – Бургас беше внедрена 

Единна информационна система на съдилищата, в изпълнение на решение по 

т. 1 от протокол № 19/23.07.2020 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет. 
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В тази връзка със Заповед № АД-06-119/31.08.2020 г. председателят на 

съда създаде организация за въвеждане на съдиите и съдебните служители в 

работата с ЕИСС. Със заповедта беше сформиран екип за реакция в състав: 

и.ф. председателя, системния администратор и по един съдебен деловодител 

от наказателно и от гражданско отделение. Въвеждането на ЕИСС беше 

предшествано от онлайн обучение на съдиите и съдебните служители за 

запознаване с функционалностите на системата. Първоначално на 

потребителите беше предоставена възможност за работа в тестова среда на 

ЕИСС, след което използването на системата продължи в реална среда до 

18.09.2020 г., когато на основание решение на Пленума на ВСС по т. 1 от 

Протокол № 23 от 16.09.20020 г. беше преустановено използването на ЕИСС. 

С нова Заповед № АД-06-136/18.09.2020 г. на и.ф. председателя беше указано 

да се преустанови образуването на дела в ЕИСС, като се възобнови 

използването на досегашната АИС, разработена от ЕТ „Паралел-Ив. Кодинов“. 

Във връзка с внедряването на Единната информационна система в 

съдилищата и указания от ВСС към административните ръководители на 

съдилищата за осигуряване на персонални служебни квалифицирани 

електронни подписи, със заповеди на и.ф.председател на съда, съдиите и 

съдебните служители – потребители на ЕИСС, включително и 

командированите съдии, бяха оправомощени да подпишат договор с  

„Информационно обслужване“ АД – Бургас за придобиване на индивидуален 

служебен квалифициран електронен подпис. В заповедите е указан реда за 

ползване и съхранение на КЕП във връзка с достъпа и работата с ЕИСС.  

 С решение по т. 1 от Протокол № 31/17.12.2020 г. на Пленума на 

Висшия съдебен съвет за приемане на план за възобновяване образуването на 

дела в Единната информационна система, съобразно натовареността на 

съдилищата, е възобновено използването на ЕИСС. Считано от  01 март 2021 

г. и понастоящем образуването на делата в Апелативен съд – Бургас се 

извършва в Единната информационна система на съдилищата, за което и.ф. 

административният ръководител-председател на съда е издал организационна 

Заповед № АД-06-231/22.12.2020 г. 

В отговор на поставените от ВСС въпроси, съдържащи се в писмо изх. 

№ ВСС-1680/11.02.2020 г., председателят на Апелативен съд – Бургас е 

изпратил информация до и.ф. главен секретар на ВСС във връзка с 

предстоящо изграждане на VPN-свързаност между Висшия съдебен съвет и 

съдилищата, което ще започне със съдилищата с достъп до Единната 

електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация. 

През 2020 г. системният администратор на Апелативен съд – Бургас 

участва като IT-експерт в работна група по изпълнението на Дейност 5 по 

Проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на 

българските съдилища и прокуратури“ и проведена обществена поръчка от 

Висшия съдебен съвет, с предмет „Създаване на специализирана 

информационна система, включваща инструменти за анализ и мониторинг на 
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факторите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните 

райони и натовареността на съдилищата и прокуратурите“. 

 

  9. СГРАДЕН ФОНД И МАТЕРИАЛНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  

 

 Съдебна палата – Бургас е втора по големина в страната след Съдебната 

палата в гр.София и в нея се помещават седем органа на съдебната власт: 

апелативен, окръжен, административен и районен съдилища, апелативна, 

окръжна и районна прокуратури. Сградата обезпечава много добри условия на 

труд, поради което магистратите и съдебните служители работят в по-добра 

обстановка от повечето колеги в другите апелативни райони. Сградата на 

Съдебна палата - Бургас е публична държавна собственост - титуляр е 

Висшият съдебен съвет. 

Апелативен съд – Бургас продължава да обитава самостоятелно 

обособена част от сградата, на първия и втория етаж от източното крило, 

включващо помещения с общо ефективно заета и полезна площ от 837.80 кв.м. 

Съдът разполага с две съдебни зали, оборудвани с всички необходими 

комуникационни средства, в т.ч. звукозаписна техника и система за 

видеоконферентна връзка. 

Изградени и оборудвани са специални помещения за съхраняване на 

класифицирана информация. Обособени са самостоятелни: гражданско, 

наказателно и търговско деловодства, регистратура, отделение по насрочени 

дела /адвокатска стая/ и архив.  

 Помещенията и коридорите са обезопасени със сигнално-охранителна 

техника и евакуационни схеми и консумативи, съгласно изискванията за 

техническа и противопожарна безопасност. В присъствието на отговорниците 

по пожарна безопасност специализирана фирма проверява ежегодно годността 

на пожарогаситителите, а ежемесечно се следи функционалността на 

пожароизвестителната система, което удостоверява с необходимата 

документация.  

Пред съдебните зали е монтирано електронно табло, даващо 

информация за вида, датата и часа за насрочване на делата, състава на съда и 

залата, в която ще бъдат разгледани. На входа на съда е поставено указателно 

табло, което представя ясен информационен механизъм за дейността. 

Информационното табло на съда винаги съдържа актуална информация, като 

например действащи конкурсни процедури за назначаване на съдебни 

служители, актуални правила за електронно призоваване, нови електронни 

пощенски адреси, посредством които наказателно, гражданско и търговско 

отделения, счетоводството и връзки с обществеността ще извършват 

електронна кореспонденция и др. 

 На разположение на гражданите са нагледни материали и молби –

образци за издаване на необходимите документи, които гарантират, че 

обръщайки се към администрацията ще бъдат обслужени бързо, качествено и 
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ще получат отговор на въпросите, които неминуемо възникват при всяка 

съдебна процедура. 

 Регистратурата на Апелативен съд – Бургас се намира непосредствено 

до входа на съда, което улеснява обслужването на граждани и адвокати. 

Предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 7 от Закона за адвокатурата и 

необходимостта от осигуряване на подходящи условия за работа на 

адвокатите в България, съдът разполага с адвокатска стая – помещение за 

подготовка на адвокатите по делата и е осигурена възможност за поставяне на 

гардероби за обличане на тогите преди съдебни заседания, за което е 

постигната договореност с Адвокатска колегия - Бургас.  

Площта на стаите в Апелативен съд – Бургас е напълно достатъчна за 

нормалното протичане на служебната дейност.  

Всеки съдия и служител разполага с лично работно място, оборудвано с 

офис-мебелировка и компютърна конфигурация, свързана в мрежа с един 

сървър. Съдиите са настанени самостоятелно в отделни кабинети. В 

непосредствена близост до тях се помещават съдебните помощници в общ 

кабинет. Съдебните служители в наказателно, търговско и гражданско 

отделения и в отделението по насрочени дела са разпределени по двама в стая, 

с изключение на трима съдебни секретари, които ползват общ кабинет и един 

съдебен секретар, настанен самостоятелно в отделна стая, предвид 

възложените му функции за работа с материали, съдържащи КИ. След 

01.10.2020 г., поради настъпили кадрови промени по щата на съдебната 

администрация, съдебният статистик е определен за „заместник на 

завеждащия Регистратура КИ“ и е настанен в самостоятелната стая за КИ. 

Съдебният администратор, ръководител сектор, съдебният статистик, 

имащ достъп до КИ, системният администратор, главният счетоводител, 

счетоводителят и касиер, домакинът, шофьорът и чистачът обитават 

самостоятелни стаи. 

Съдът разполага с оборудвано архивно помещение, което функционира 

в съответствие с изискванията в Наредба за реда за организирането, 

обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в 

учрежденските архиви на държавните и общинските институции, а 

съхраняваната там документация е съобразно Номенклатура на делата, със 

срокове за съхраняването им в Апелативен съд – Бургас. 

За нуждите на служебната дейност на съдии и служители Апелативен 

съд – Бургас разполага с библиотека, която непрекъснато се обновява.  

Отделена е стая за отдих и почивка, както и зала за съвещания. 

Понастоящем работните помещения и техническата обезпеченост 

задоволяват в пълна степен нуждите на съдиите и съдебните служители.  

През 2020 г. хигиената на общите вътрешни части – коридори и 

сервизни помещения в Апелативен съд – Бургас, вътрешния двор на Съдебна 

палата - Бургас и конкретни площи около сградата на Съдебна палата – Бургас 

продължи да се поддържа от лица, изтърпяващи наказание „лишаване от 

свобода“ при лек режим, които полагат безвъзмездно доброволен труд. 
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Инициативата  се осъществява със съдействието на ръководството на Затвора 

– Бургас, за което  изказваме специална благодарност в лицето на Началника 

на Затвора – старши комисар Бранимир Мангъров и Началника на ЗО 

„Строител“ към Затвора – Бургас – г-н Иван Вълков. 

  

 

VІІ. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС 

 

Като цели за развитието на Апелативен съд – Бургас и през 2020 г. бяха 

заложени постигането на достъпна, предвидима и прозрачна 

правораздавателна дейност, вдъхваща респект и доверие, осъществявана от 

компетентни, почтени и мотивирани магистрати, прозрачно  управление на 

съда и делата така, че да се постигне баланс между качество и бързина на 

правораздаването и изграждане на положителен имидж на институцията.  

За постигането на тези цели и в изпълнение на утвърдения от 

административния ръководител-председател на Апелативен съд – Бургас План 

за дейността на Апелативен съд – Бургас през 2020 г., бяха реализирани 

заложените в плана мерки за подобряване дейността на съда.  

Въпреки отчетеното в предходния доклад реализиране на всички мерки 

посочени в Концепцията за управление на съда, защитена от съдия Деница 

Вълкова пред Висшия съдебен съвет по време на конкурсната процедура през 

2015 г. за избор на председател, и през настоящия отчетен период 

ръководството на съда продължи отстояването на принципите за работа, 

заложени в Концепцията и реализира допълнителни мерки за повишаване 

ефективността на работата на съда. 

 

Административни мерки за подобряване работата на съдиите  

 

Със заповед № АД-06-05/10.01.2020 г на председателя на съда, на 

основание Решение на ОС на Съдиите от Апелативен съд – Бургас, проведено 

на 10.10.2019 година беше частично променена Работната карта на 

разглежданите в Апелативен съд – Бургас наказателни, граждански и 

търговски дела - образец към Правилата за оценка на натовареността на 

съдиите, въведен със Заповед № АД-06-11/17.01.2017 г., като вместо текста 

„разпределящ съдия“ да се чете “заместник-председател и ръководител на 

съответното отделение“. 

Със Заповед № АД-06-84/24.06.2020 г. на председателя на АС – Бургас е 

актуализирана Заповед № АД-06-18/24.01.2019 г., в частта за обновяване 

списъка с длъжностните лица – съдии и съдебни служители в Апелативен съд 

– Бургас, имащи право на достъп до делата на търговците, вписани в 

Търговския регистър. Посочената мярка е по повод стартиране на новия 

портал на Агенцията по вписванията. 
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И през отчетния период продължи прилагането на доказалите 

положителния си ефект от предходни години мерки, предприети от 

ръководството на съда с цел подобряване на работата – провеждане на 

оперативни срещи на съдиите по отделения за обсъждане и анализ на 

процесуални и материалноправни проблеми по делата, на проблеми и въпроси, 

свързани с управлението на делата, касаещи спазване на инструктивните 

срокове при образуването и администриране на делата, причините за отлагане 

и просрочване на дела и мерки за отстраняване на слабостите, стриктен 

контрол на подадените касационни жалби и протести по форма и съдържание, 

с оглед избягване връщането на въззивната инстанция за отстраняване 

констатираните нередности; обсъждане на решенията по върнатите дела от 

ВКС, с цел предприемане мерки за недопускане на посочените нарушения, 

обсъждане на разпореждания на съдии от касационната инстанция, в които са 

констатирани нередовност и/или недопустимост на касационни жалби, 

изпратени от Апелативен съд – Бургас; изготвяне на становища по 

законопроекти и въпроси по висящи тълкувателни дела на ВКС  

 По време на обявеното извънредно положение в страната и последалата 

епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, 

административният ръководител-председател издаде редица нови заповеди и 

указания относно организацията на работа на съдиите по време на пандемия, 

които изложихме по-горе в раздел „Организационна дейност“ на настоящия 

отчетния доклад. 

 

Съдебните актове за отводи и самоотводи на съдии от Апелативен съд – 

Бургас, окръжните и районни съдилища в апелативния район 

 

Още от 02.01.2019 г. в Апелативен съд – Бургас беше открит 

самостоятелен Регистър на отводите и самоотводите в съда, отделно от този, 

който събира данни за отводите и самоотводите в съдилищата от апелативния 

район. Регистърът съдържа направени от съдиите отводи и самоотводи по 

дела, всички произнасяния по искания от страни по делата  за отводи на 

съдии, които не са били уважени както от съдебния състав, така и от съдията-

докладчик. Съгласно издадена заповед, съдебният администратор води 

Справка за отводите и самоотводите на всички окръжни и районни съдилища 

в Бургаски апелативен района, която изготвя въз основа на изпратени от 

председателите на окръжните съдилища гр. Бургас, гр. Сливен и гр. Ямбол 

обобщени справки и копия, в PDF-формат, на отводи и самоотводи на съдиите 

от поверения им окръжен съд и районните съдилища в съответния окръжен 

район. 
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Статистиката сочи, че през 2018 г. общият брой на съдебните актове за 

отводи и самоотводи на съдии от Апелативен съд – Бургас, окръжните и 

районни съдилища в района на Апелативен съд – Бургас (в т.ч. исканията за 

отвод на съдия, направени от страните в съдебни заседания) е 866. През 2019 

г. този брой е бил 1000, докато през отчетната 2020 година този брой е 

значително понижен. За 2020 година броят на отводите и самоотводите на 

съдиите от съдилищата в Бургаски апелативен район (в т.ч. исканията за отвод 

на съдия, направени от страните в съдебни заседания) е 711, т.е. с 289 по-

малко от 2019 година и със 155 по-малко от 2018 г. Разликата отразява 

значително понижение през отчетния период на 2020 г. с близо 30 % спрямо 

предходната 2019 г.  

В този смисъл общият брой на съдебните актове за отводи и 

самоотводи през 2020 година се отчита като сравнително нисък спрямо 

отчетените през предходните години.  
От данните във въведения в Апелативен съд – Бургас Регистър за дела 

по ЗОДОВ и Глава Трета „а“ ЗСВ през отчетната 2020 г. е видно, че няма нито 

един съд в Бургаския апелативен район, който да е бил осъден по ЗОДОВ, 

респективно няма заявление, подадено до ИВСС по Глава трета „а“ от ЗСВ, 

прието за основателно, което е индиция, че съдилищата в апелативния район 

работят отговорно и професионално.  

 

Административни мерки за подобряване дейността на 

съдебните служители 

 

В началото на отчетния период, в допълнение към въведените 

организационни мерки при обработване на личните данни, със Заповед № АД-

06-14/27.01.2020 година председателят на съда разпореди откриването на 

866 

1000 

711 

Брой съдебни актове за отводи и самоотводи на съдии в 
района на БАС 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 
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Регистър на нарушенията на сигурността на личните данни в Апелативен 

съд – Бургас. Воденето и съхранението на Регистъра беше възложено на 

съдебен помощник Жанета Марчева, която е Длъжностно лице по защита на 

данните в съда. 

По повод прекратяване на трудовото правоотношение на двама съдебни 

служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, със 

Заповед № АД-06-088/09.07.2020 г. на председателя бяха определени други 

двама служители, които под ръководството на Служителя по сигурността на 

информацията  /ССИ/ да извършват специфични  функции и задължения във 

връзка с дейността на Регистратура за класифицирана информация в 

Апелативен съд – Бургас, съвместявайки функциите на заеманата длъжност -  

един съдебен деловодител от наказателно отделение, определен за „Завеждащ 

Регистратура за класифицирана информация“ и съдебния статистик, 

определен за „заместник на завеждащия Регистратура за класифицирана 

информация“. В тази връзка, със Заповед № АД-06-098/17.07.2020 г. на 

председателя беше актуализиран съставът на служба „Регистратура на 

класифицираната информация“ в съда. С друга Заповед № АД-06-

209/09.12.2020 г. беше назначена комисия, която извърши годишна проверка 

на наличните материали с класифицирана информация в Регистратурата за КИ 

и докладва резултатите на ръководството на съда. 

С цел удостоверяване на точната и пълна проверка по редовността на 

постъпващите в Апелативен съд – Бургас жалби срещу съдебни актове на 

окръжните съдилища в Бургаския апелативен район, както и в изпълнение 

препоръките на ИВСС за намаляване броя на образуваните дела по нередовно 

администрирани въззивни жалби, със Заповед № АД-06-13/20.01.2020 г. на 

председателя на съдебните помощници беше разпоредено при извършване на 

въззивна проверка за редовност на жалби срещу съдебни актове на окръжните 

съдилища по граждански и търговски дела да използват бланка-образец 

„Входяща проверка за редовност по чл. 262 от ГПК от съдебен помощник“. 

Във връзка с измененията и допълненията на Правилник за 

администрацията в съдилищата (ДВ, бр. 68 от 2017 г., изм. и доп. обн., ДВ, бр. 

91 от 23.10.2020 г.) със Заповед № АД-06-164/27.10.2020 г. на и.ф. 

председателя беше създадена организация за откриване на Книги за входящи и 

изходящи молби за правна помощ и други правни инструменти за 

международно сътрудничество по наказателни дела, които съдържат 

информация за постъпилите и издадени от Апелативен съд – Бургас актове, 

отнасящи се до осъществяване на международното правно сътрудничество по 

наказателни дела (чл. 53б от ПАС). Със същата заповед бе актуализиран 

образеца на Регистъра на изпълнителните листове, издадени за държавни 

такси и суми, присъдени в полза на съдебната власт и Регистъра на актовете, с 

които преписката е върната, респективно производството по делото е 

прекратено и върнато на първоинстанционния съд за поправка на очевидна 

фактическа грешка, допълване, изменение в частта за разноските на 

решението или за отстраняване на нередовности и за администриране на 
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жалбата, воден в деловодствата на наказателно, гражданско и търговско 

отделение. 

Със Заповед № АД-06-224/18.12.2020 г., считано от 01.01.2021 г., е 

създадена нова организация за поименно разпределение на съдебните 

деловодители в гражданско отделение за работа със съдия Албена Зъбова. 

Посочената мярка е във връзка с решение на Общото събрание на съдиите, 

проведено на 17.12.2020 г., касаещо изключване на съдията от 

разпределението на въззивни търговски дела и въззивни частни търговски 

дела и включването й на 100 % в разпределението на въззивни граждански 

дела и въззивни частни граждански дела. След изтичане календарната година 

деловодителите ще се сменят на ротационен принцип за администриране на 

съответния вид дела на посочения съдия. 

Със Заповед № АД-06-223/18.12.2020 г. на председателя на съда е указан 

реда и периодичността за разпечатване на хартиен носител от Единната 

информационна система на съдилищата, на електронните дневници, 

азбучници, регистри и книги на Апелативен съд – Бургас, информацията от 

които се извлича автоматично, след въвеждането й в ЕИСС. 

Съдебните деловодства в наказателно, гражданско и търговско 

отделение, както и отделението по насрочени дела в Апелативен съд – Бургас 

бяха обезпечени с отделен мобилен апарат за осъществяване на телефонна 

връзка за провеждане на разговори със страните по делата, техните 

упълномощени представители, вещи лица, преводачи, тълковници и др. За 

целта беше сключен абонаментен договор с мобилен оператор на икономичен 

план. 

С решение по Протокол № 14 от заседание на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет, проведено на 28.04.2020 г., на съдилищата беше 

указано връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа да се извършва 

приоритетно по електронен път, а призоваването по телефон. В тази връзка 

председателят на съда издаде Заповед № АД-06-60/11.05.2020 г., с която 

разпореди на съдебните деловодители и съдебните секретари при всяка 

възможност призоваването по делата и/или уговаряне изпращането на 

призовки и/или получаването на съобщения и съдебни книжа да извършва по 

електронните пощи като се използват и служебните мобилни телефони, 

закупени за всяка канцелария. 

 

Мерки във връзка със  

Закон за мерките срещу изпирането на пари и  

финансирането на тероризма 

 

Във връзка с чл. 4, т. 23 от Закон за мерките срещу изпирането на пари и 

чл. 67, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари, със Заповед № АД-06-19/10.02.2020 г. на председателя на 

Апелативен съд – Бургас беше утвърден План за въвеждащо и продължаващо 

обучение на съдии и служители в Апелативен съд – Бургас за запознаване с 
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изискванията на Закон за мерките срещу изпирането на пари и актовете по 

прилагането му за 2020 година.  

Със Заповед № АД-06-92/14.07.2020 г. административният ръководител 

- председател на Апелативен съд – Бургас утвърди Вътрешни правила за 

контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма 

в Апелативен съд – Бургас. С втора Заповед № АД-06-128/08.09.2020 г. след 

встъпването си в длъжност и.ф. административен ръководител – председател 

на Апелативен съд – Бургас съдия Пламен Синков беше определен за лице, 

което осъществява вътрешния контрол в съда по приложението на ЗМИП и 

ППЗМИП, съгласно чл. 107, ал. 2 от ЗМИП. На основание чл. 107, ал. 4 ЗМИП 

и чл. 69 от ППЗМИП е изпратено уведомление до ДФР на ДАНС. 

В края на отчетния период, в изпълнение на ежегодния обучителен план, 

на определените длъжностни лица в съда, които могат да бъдат оправомощени 

от председателя да организират и/или възлагат обществени поръчки по реда на 

Закон за обществени поръчки беше проведено продължаващо обучение, чрез 

запознаване с обучителен ресурс на НИП относно актуалната нормативна база 

на ЗМИП и ЗФТ. 

 

Извършени дейности във връзка със 

 Системата за финансово управление и контрол 

 

В началото на отчетния период беше изготвен Доклад за състоянието на 

системата за управление на рисковете в Апелативен съд – Бургас за 

изминалата 2019 година. Със Заповед № АД-06-207/31.12.2019 г. на 

председателя на съда беше утвърден Риск-регистър на Апелативен съд – 

Бургас през 2020 година, съдържащ идентифицираните рискове в дейността на 

съда през 2020 г., планирани мерки за тяхното изпълнение и отговорни 

длъжностни лица; 

 - със Заповед № АД-06-09/20.01.2020 година на председателя на съда е 

утвърден План за действие на Апелативен съд – Бургас през 2020 година, в 

съответствие със Стратегическия план на съда 2017-2020; 

- със Заповед № АД-06-10/20.01.2020 година на председателя на съда, е 

определено индивидуално разполагаемо годишно време за разглеждане и 

приключване на делата от съдиите при Апелативен съд – Бургас; 

- със Заповед № АД-06-12/20.01.2020 година на председателя на съда, 

издадена във връзка с предприемане на мерки за наблюдение спазването на 

стандартите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в 

Апелативен съд – Бургас, контрол и отчетност на предприетите мерки в съда, е 

назначена Комисия за одит и е утвърден план за вътрешен одит на Системата 

за управление на здравето и безопасността при работа в Апелативен съд – 

Бургас; 

- със Заповед № АД-06-19/10.02.2020 година на председателя на съда и в 

изпълнение на разпоредбите на чл. 4, т. 23 от Закон за мерките срещу 

изпирането на пари и чл. 67, ал. 1 от Правилник за прилагане на ЗМИП е 
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утвърден План за въвеждащо и продължаващо обучение на съдии и служители 

в Апелативен съд – Бургас за запознаване с изискванията на Закон за мерките 

срещу изпирането на пари и актовете по прилагането му за 2020 година; 

- със Заповед № АД-06-24/17.02.2020 година на председателя на съда е 

актуализиран образеца на водения в Апелативен съд – Бургас Регистър за дела 

по ЗОДОВ и Глава Трета „А“ от ЗСВ, по които Апелативен съд – Бургас, 

окръжните и районните съдилища от апелативния район са осъдени да 

заплатят обезщетения; 

- със Заповед № АД-06-28/26.02.2020 година на председателя на съда, в 

изпълнение на Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените 

поръчки, е утвърден План-график на обществените поръчки в Апелативен съд 

– Бургас през 2020 г.; 

 - със Заповед № АД-06-45/20.03.2020 година на председателя на съда е 

утвърден План за действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на 

съдебната власт 2014 г. – 2020 г. за Бургаския апелативен район през 2020 г. и 

План за действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната 

власт 2014 г. – 2020 г. за Апелативен съд – Бургас през 2020 г.; 

- със Заповед № АД-06-84/24.06.2020 година на председателя на съда, 

във връзка със стартиране на новия портал на Агенцията по вписвания, е 

предоставена възможност на граждански и търговски съдии и съдебните 

помощници за достъп до делата на търговците и ЮЛНЦ, чрез служебен КЕП;  

- със Заповед № АД-06-88/19.07.2020 година на председателя на съда, 

поради прекратяване трудовите правоотношения на двама съдебни служители, 

в изпълнение изискванията на чл. 60 от ППЗЗКИ, са определени други двама 

съдебни служители, на които е възложено да изпълняват задълженията  на 

„Завеждащ регистратура за класифицирана информация“ и „Заместник-

завеждащ регистратура КИ“, съвместявайки с функциите на заеманата 

длъжност. На един съдебен секретар е възложено да приема, обработва и 

изпраща материали, съдържащи КИ в отсъствието на първите двама; 

Както отчетохме в миналогодишния доклад още в края на 2019 г. със 

Заповед № АД-06-199/09.12.2019 г. на председателя на Апелативен съд – 

Бургас, считано от 02.01.2020 г. беше възложено на съдебните помощници, 

разпределени за работа към съответното отделение – наказателно, гражданско 

и търговско, да разпределят постъпилите дела по съдии-докладчици между 

съдиите в съответното отделение, чрез електронно разпределение, съобразно 

поредността на постъпването им, посредством Централизираната система за 

случайно разпределение на делата, чрез служебно предоставения персонален 

квалифициран електронен подпис.  

- със Заповед № АД-06-25/17.02.2020 година на председателя на съда и 

на основание Решение на ОС на съдиите от Апелативен съд – Бургас, 

проведено на 17.02.2020 г. и чл. 20 от Правила за организация на дейността на 

ОС, са изменени и допълнени Правила за случайно разпределение на делата и 

натовареността на съдиите в Апелативен съд – Бургас, считано от 18.02.2020 

година. В края на отчетния период, на основание решение на Общото 
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събрание на съдиите от АС – Бургас, проведено на 17.12.2020 г., със Заповед 

№ АД-06-229/21.12.2020 г. на и.ф. административен ръководител-председател 

са допълнени Правилата за случайно разпределение на делата и 

натовареността на съдиите в Апелативен съд – Бургас, считано от 01.01.2021 г. 

 - със Заповед № АД-06-228/18.12.2020 г. на председателя на съда е 

актуализирана т. I от Заповед № АД-06-16/16.01.2019 г. относно 

разпределението на съдебните помощници по отделения, и по-конкретно 

определяне ръководител на наказателно отделение, като за такъв да се счита 

и.ф. административния ръководител – председател на съда. В заповедта е 

указано по време на отсъствие поради ползване на платен годишен отпуск, 

отпуск по болест, командировка или прекомерна натовареност, съдебните 

помощници да работят на принципа на взаимозаменяемост със съдиите в 

отделенията; 

 - със Заповед № АД-06-232/23.12.2020 г. на председателя на съда е 

актуализиран състава на назначената със Заповед № АД-06-48/29.03.2019 г. 

комисия, която ежегодно извършва проверка на служебната документация или 

кореспонденция в съда извън съдебни дела, съдържаща лични данни на ФЛ, 

подлежаща на унищожаване поради отпадане необходимостта от обработване 

и съхранение; 

 - със Заповед № АД-06-233/23.12.2020 г. на председателя на съда са 

изменени и допълнени Вътрешните правила за осъществяване на 

предварителен контрол за законосъобразност в дейността на Апелативен съд –

Бургас; 

Във връзка с чл. 28, ал. 1 от Закон за счетоводството, срочно и 

качествено изготвяне на ГФО, в края на годината със заповеди на 

и.ф.председателя на Апелативен съд – Бургас са сформирани 

инвентаризационни комисии за проверка на материалните запаси; разчети с 

доставчици и клиенти; паричните средства, находящи се в касата на съда и 

наличните средства по набирателната сметка на съда и др. 

 В изпълнение на задачите в План за действие на Апелативен съд – 

Бургас през 2020 г. и чл. 93, ал. 1 и ал. 3 и чл. 131 от Правилник за 

администрацията в съдилищата, със Заповед № АД-06-222/16.12.2020 г. на 

председателя на АС Бургас са назначени комисии, които да извършат 

инвентаризация на делата, находящи се в деловодствата на наказателно, 

гражданско и търговско отделения и отделението по насрочени дела, както и 

проверка на наличните веществени доказателства по дела и начин на 

съхранение в съда. 

През целия отчетен период, ежемесечно, административният 

ръководител - председател на Апелативен съд – Бургас с нарочни заповеди е  

утвърждавал Графици на съдебните състави при Апелативен съд – Бургас по 

отделения, на участващите съдии в разглеждането на наказателни, граждански 

и търговски дела в откритите съдебни заседания, които предстои да бъдат 

разгледани през съответния месец. При необходимост план-графиците на 

съдебните състави са допълвани с мотивирани заповеди на председателя. 
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Административният ръководител - председател на Апелативен съд – 

Бургас продължи с провеждането на оперативни срещи със служителите с 

ръководни функции за анализ и оценка на служебната работа, набелязване на 

седмични и дългосрочни мерки и възлагане на конкретни задачи, във връзка с 

изпълнението на функционалните задължения на служителите, 

усъвършенстване на административното обслужване и подобряване 

цялостната дейност на организационната работа в съда. Срещите се 

провеждаха задължително при спазване на въведените противоепидемични 

мерки в съда. 

 Съдиите и съдебните служители в Апелативен съд – Бургас са 

своевременно информирани, освен на общи събрания и оперативни срещи, 

така и чрез осигуряване свободен достъп посредством обща мрежова папка, 

/инсталирана на сървъра/ за заповеди и разпореждания на ръководството, 

вътрешни правила и процедури за работа, измененията и допълненията на 

нормативни актове, указания на ВСС, решения на комисии и други относими 

към изпълнението на служебната дейност.  

Всички издадени заповеди и утвърдени вътрешни правила, работни 

инструкции и др. се поместват незабавно в електронна мрежова папка, която 

се намира на работния екран на всеки персонален компютър, като по този 

начин е осигурен пряк служебен достъп.  

За улеснение на съдиите новите документи се поместват в служебната 

електронна папка с наименование „Актуално“. За да се ориентират по-лесно 

съдиите за материалите, които предстои да се разглеждат на конкретно общо 

събрание, същите се поместват в отделна папка, в която много лесно намират 

необходимите публикации. 

 Лично задължение на всеки съдия и служител е ежедневно да се 

информира като проверява папката за новопоместени документи (писма,  

заповеди и др.) запознавайки се с тях, като всички материали, публикувани в 

тази папка се считат за сведени до знанието на съответните заинтересовани 

лица, считано от датата на тяхното публикуване. 

През 2020 г. административният ръководител - председател на 

Апелативен съд – Бургас е издал 237 бр. заповеди във връзка с 

организационното ръководство на съда, 41 бр. заповеди по трудови 

правоотношения,  79 бр. заповеди за командироване на съдии и служители, в 

т.ч. на съдии командировани за работа Апелативен съд – Бургас, окръжните и 

районните съдилища в Бургаски апелативен район и 259 бр. заповеди, относно 

подадени заявления за отпуск. 

Съдебният администратор е издал 10 разпореждания, за определяне 

дежурствата на съдебните деловодители и съдебните секретари по време на 

обедните почивки през работните дни, относно осигуряване на непрекъснато 

обслужване на страните по делата, техните упълномощени представители и 

адвокати. Във връзка с контрола на документооборота и дейността на 

специализираната администрация, през отчетната година е извършил 8 

проверки върху работата на деловодителите по отношение деловодната работа 
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и правилността на воденето на книги и регистри, обработката и съхранението 

на делата, а също и годишни инвентаризации в деловодствата на трите 

отделения - наказателно, гражданско и търговско и в отделението по 

насрочени дела. На Регистратурата на съда е осъществил 4 тримесечни 

проверки.  Добрите резултати от извършените планови проверки в работата на 

трите деловодства - наказателно, гражданско, търговско, отделението по 

насрочени дела и регистратурата на съда бяха докладвани всяко шестмесечие 

писмено на и.ф. административния ръководител – председател. 

В края на отчетния период назначена комисия в състав: съдия от 

наказателно отделение, съдебния администратор и ръководител сектор 

провериха установените веществени доказателства в съда и начина на тяхното 

съхранение, съгласно разпоредбите на Правилник за съдебната 

администрация. Не са констатирани нарушения относно съхранението и реда 

за предаване на веществените доказателства, както в Апелативен съд – Бургас, 

така и от него на други институции. 

Назначена постоянно действаща комисия извършваше ежемесечни 

проверки в работата на касиера по касовите книги и касовата наличност. 

Във връзка с осъществяване на контрол и правилна отчетност върху 

разходите за гориво на служебния автомобил, в съответствие с Правилник за 

счетоводния документооборот в Апелативен съд – Бургас и Счетоводната 

политика, определената със Заповед № АД-06-35/18.02.2019 г., постоянна 

комисия извършваше проверка в края на всяко тримесечие през 2020 г. на 

наличното гориво в служебния автомобил на съда „Шкода Октавия“, с рег. № 

А 0268 НН. Всяко тримесечие комисията изготвя протокол, който представя в 

счетоводството на съда. 

Във връзка с Указанията за осъществяване на управленска отговорност в 
организациите от публичния сектор, издадени от Министъра на финансите от 
месец юли 2019 г. още през 2019 г. беше актуализирано съдържанието на 
Стратегия за управление на риска на Апелативен съд – Бургас, за периода 2019 
г. - 2022 г. Стратегията и водения Риск-регистър са едни от най-важните 
документи - част от Системата за финансово управление и контрол. В 
изпълнение на Стратегията ежегодно се преглежда и актуализира Риск-
регистъра на Апелативен съд – Бургас, в който се съдържат основните 
рискове, които могат да застрашат постигането на поставените цели на съда и 

са предвидени контролните дейности, целящи намаляване на рисковете. 
Управлението на риска е цялостен процес, интегриран в дейността на съда, 
осъществяван от ръководството, съдиите и служителите.  

Със Заповед №  АД-06-193/30.11.2020 г. на и.ф. административен 
ръководител-председател е актуализиран  състава на постоянната работна 
група за управление на риска /ПРГУР/, като понастоящем групата се състои от 
двамата заместник-председатели и ръководители на гражданско и търговско 
отделение, съдебния администратор, главния счетоводител и ръководител 
сектор. Съдиите и съдебните служители също участват в процесите по 
управление на риска и изпълняват плановете за действие в резултат на 
процеса по управление на риска. Те спазват разписаните правила, заповеди и 
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процедури за работа в Апелативен съд – Бургас, част от приетите контролни 
дейности. В случай, че идентифицират рискове, следва да докладват на 
Председателя на съда, а при отсъствието му - на заместник-председателя, 
определен с негова заповед за заместване и съдебния администратор/ 
ръководител сектор. 

В Апелативен съд – Бургас се прилагат редица вътрешни правила и 

процедури за работа, в т.ч. утвърдени от минал период, които изграждат 

Системата за финансово управление и контрол, съгласно изискванията на чл. 

7, ал. 1 т. 15 от ЗФУКПС. В полза на гражданите, страните и техните 

процесуални представители и адвокатите, част от утвърдените правила са 

оповестени в интернет страницата на Апелативен съд – Бургас.  

 

Други мерки по безопасност и здраве при работа  

в Апелативен съд – Бургас, съгласно ЗЗБУТ 

 

През целия отчетен период дейността на Апелативен съд – Бургас беше 

свързана с превенция здравето на работещите и осигуряване на безопасни 

условия на труд. Работата бе насочена към стриктно спазване на Вътрешните 

правила за здравословни и безопасни условия на труд в Апелативен съд – 

Бургас, утвърдени със Заповед № АД-06-20/25.01.2019 г. на председателя на 

съда. 

С цел набелязване мерки за наблюдение спазването на стандартите за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, контрола и 

отчетността на предприетите мерки в съда, със Заповед № АД-06-

12/20.01.2020 година председателят назначи комисия за одит и утвърден План 

за вътрешен одит на Системата за управление на здравето и безопасността при 

работа в Апелативен съд – Бургас. След приключване на одита комисията 

изготви доклад по БЗР, който представи на ръководството. 

През целия отчетен период ръководството на съда поетапно изготвяше 

указания и допълнителни мерки за осигуряване на безопасни условия на труд, 

в т.ч. и пожарната безопасност в Апелативен съд – Бургас, като например:  

Със Заповед  № АД-06-206/31.12.2019 г. на председателя на съда беше 

въведена в действие Програма за предприемане на мерки за предотвратяване, 

намаляване и ограничаване на риска на работните места в Апелативен съд – 

Бургас през 2020 година, съдържаща дейности по безопасност и здраве при 

работа, които минимизират рисковете на работното място, срокове и 

отговорните лица за тяхното изпълнение. 

Със Заповед № АД-06-151/09.10.2020 г. на и.ф. административен 

ръководител-председател е въведена в изпълнение Програма за предприемане 

на мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска на 

работните места в Апелативен съд – Бургас в епидемичната обстановка, 

свързана с ограничаване разпространението на COVID-19. 

Всички издадени заповеди и утвърдените Вътрешни правила по 

безопасност и здраве при работа, Програмата за ограничаване на риска, 
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Физиологичния режим на труд и почивка са сведени до знанието на съдиите и 

съдебните служители и са публикувани във вътрешните електронни мрежови 

папки, за сведение и изпълнение. 

На основание Заповед № АД-06-21/13.02.2020 г., на 17.02.2020 г. беше 

проведено обучение на съдиите и съдебните служители от представител на 

Районна служба към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението“, на тема „Работа с пожарогасител“. 

Във връзка с определянето на съдия Пламен Синков за изпълняващ 

функциите „административен ръководител-председател“ на Апелативен съд – 

Бургас с негова Заповед № АД-06-139/23.09.2020 г. бе актуализиран състава на 

Група по условия на труд в Апелативен съд – Бургас и е утвърден План за 

работа на ГУТ.  

Със Заповед № АД-06-140/23.09.2020 г. на и.ф. председателя на съда са 

определени длъжностните лица в Апелативен съд – Бургас, на които да се  

проведат обучения по ЗБУТ и лектора от  СТМ „Озирис Н“ ООД – д-р 

Шейкова, която да провежда обученията по Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. 

за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на 

работниците и служителите по Правилата за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд и Наредба № 4/03.11.1998 г. за обучението на 

представителите в комитетите и групите по условия на труд.  

Със Заповед № АД-06-227/18.12.2020 г. беше актуализиран състава на 

Комисия по трудоустрояване, която да разглежда случаите по 

трудоустрояване, съгласно изискванията на Наредба за трудоустрояване, 

Наредбата за медицинската експертиза и ЗЗБУТ. 

Съдебният администратор, определен със Заповед № АД-06-

21/25.01.2019 г. на председателя на Апелативен съд – Бургас за Орган по 

безопасност и здраве при работа в съда изготви Анализ на дейността и 

състоянието на безопасните  и здравословни условия на труд при работа в 

Апелативен съд – Бургас, който докладва на ръководството на съда. 

През м. октомври 2020 г. беше подновен договора за обслужване на 

работещите в съда, за срок от една година, считано от 01.12.2020 г. със 

Служба по трудова медицина „Озирис Н“ ООД. 

С цел опресняване на знанията по безопасни условия на труд и пожарна 

безопасност, на съдиите и съдебните служители в Апелативен съд – Бургас, в 

т.ч. командированите съдии, най-малко един път в календарната година се 

извършва периодичен инструктаж по безопасност и здраве при работа, който 

се документира в Книгата за периодичен инструктаж. През отчетния период 

беше извършен и извънреден инструктаж за безопасна работа по време на 

пандемия. 

Във връзка с пожарната безопасност през есенно-зимния сезон 2020 г.-

2021 г. бе издадена Заповед № АД-06-161/19.10.2020 г. на председателя на 

съда, съдържаща указания за спазване на пожарна безопасност.  

Ежегодна проверка на техническото състояние на всички налични 

отоплителни и нагревателни електроуреди и климатичните инсталации в 
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Апелативен съд – Бургас бяха извършени от домакина, който притежава 

необходимата професионална компетентност. На 01.12.2020 г. домакинът и 

шофьорът на съда преминаха опреснително обучение по чл. 9 от Правилник за 

безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 

1000 V. След успешно положен изпит в лицензиран Център за професионално 

обучение служителите подновиха удостоверенията си. 

В изпълнение на изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. 

за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите 

е осъществено и задължителното годишно техническо обслужване на 

пожарогасителите и пожарните кранове. 

В изпълнение на заповед № АД-06-219/16.12.2020 г.  на и.ф. председател 

беше проведена учебна евакуация на работещите  и посетителите в 

Апелативен съд – Бургас, чрез проиграване на плана. Същият ден беше 

извършен  инструктаж на съдии и служители по чл. 7 от Наредба № 8121з-

1225/27.09.2017 г, във връзка със Закона за противодействие на тероризма.  

Двете мероприятия бяха извършени на 23.12.2020 г., за което се състави 

удостоверителен протокол. 

С цел осигуряване безопасност при получаване на служебната 

кореспонденция, всички постъпили пощенски пратки за деня и всякаква друга 

обемна кореспонденция, предназначена за Апелативен съд – Бургас или 

адресирана лично до съдия или служител, подлежи на проверка чрез скенер от 

служител на Съдебна охрана – Бургас за наличието на предмети, материали и 

вещества, които могат да се използват за противозаконни действия и 

терористични актове. 

През м. октомври  2020 г. на общо 27 съдии и съдебни служители 

работещи с видеодисплеи бяха проведени профилактични прегледи от очен 

специалист, по реда на Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните 

изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 

работа с видеодисплеи, за сметка на работодателя. На  съдиите и служителите, 

представили рецепта от очния специалист, бяха изплатени средства за 

корекция на зрението. През отчетния период четирима съдии и съдебни 

служители преминаха задължителните периодични профилактични 

медицински прегледи и клинично-лабораторни изследвания по реда на 

Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични 

медицински прегледи на работниците.  

Резултатите от извършените медицински прегледи и информация за 

временната неработоспособност на съдиите и служителите бяха изпратени на 

службата по трудова медицина за изготвяне на Анализ на профилактичните 

медицински прегледи и изследвания на работещите за 2020 г. и Анализ на 

заболеваемостта с временна неработоспособност на работещите за 2020 г. 

Съдът разполага с аптечка, която редовно се зарежда с необходимия 

минимум от лекарствени средства и медикаменти.  

Цялостната дейност по опазване здравето и безопасността при работа на 

магистратите, съдебните служители и посетителите в Съдебна палата – Бургас 
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се извършва съобразно Споразумение за съвместно осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд и безопасна работа на територията 

на обект „Съдебна палата – Бургас“, подписано между всички институции - 

ползватели на сградата на Съдебна палата – Бургас. Координацията по 

съвместното прилагане на споразумението е възложено на служител, назначен 

на длъжността „Управител сгради“ в Окръжен съд – Бургас и е под 

ръководството на административния ръководител - председател на Окръжен 

съд – Бургас.  

През 2020 г. беше извършен ремонт на две неработещи климатични 

техники, като за целта са закупени енергоспестяващи климатици, които 

отговарят на съвременните стойности за енергийна ефективност. Извършена 

бе и подмяна на офис столове на съдебните секретари и съдебния статистик. 

По предложение на съдиите и съдебните служители бяха закупени нови 

хладилник и кафемашина, които са поставени в стаята за отдих и почивка на 

съда. 

При констатиране на опасности за здравето на работещите и 

посетителите в Апелативен съд – Бургас назначената Група по условия на труд 

в съда своевременно предприема необходимите мерки за ограничаване или 

минимизиране на риска на работното място. 

 

 

 VІІІ. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНИТЕ 

СЪДИЛИЩА В РАЙОНА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС 

 

 

Съдебният район на Апелативен съд – Бургас обхваща Окръжните 

съдилища на гр. Бургас, гр. Сливен и гр. Ямбол. 

 Юрисдикцията на окръжните съдилища се разпростира на 

административната територия на 13 общини в Бургаска област – Бургас, 

Камено, Айтос, Руен, Поморие, Несебър, Карнобат, Сунгурларе, Приморско, 

Царево, Средец, Малко Търново и Созопол, 5 общини в Ямболска област – 

Ямбол, Тунджа, Елхово, Болярово, една община в Хасковска област - 

Тополовград и 4 общини в Сливенска област – Сливен, Нова Загора, Твърдица 

и Котел.  

 

Кадрова обезпеченост на окръжните съдилища 

в Бургаски Апелативен район 

 

През 2020 г. правосъдие са осъществявали 72 съдии. 

 

Съобразно докладите на окръжните съдилища разпределението на 

съдийските щатове през 2020 г. е следното: 
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 Окръжен съд – Бургас: Утвърдената щатна численост на към 

01.01.2020 г. е 120 щ. бр., от които 45 щ. бр. магистрати (в това число 

административен ръководител-председател, трима заместник-

председатели, тридесет и седем щ. бр. за съдии, четирима младши 

съдии) и 75 щ.бр. администрация. Заетата щатна численост към 

01.01.2020 г. е 114 щ. бр., от които 41 щ. бр. магистрати (в това число 

председател, 3 щ. бр. зам.-председатели, 33 щ. бр. съдии, 4 мл. съдии)  

и 73 щ. бр. администрация.  Заетата щатна численост към 01.12.2020 г. 

е 113 щ. бр., от които 39 щ. бр. магистрати (в това число председател, 3 

щ. бр. зам.-председатели, 31 щ. бр. съдии и 4 мл. съдии) и 74 щ. бр. 

администрация.  

 

 Окръжен съд – Сливен: Към 01.01.2020 г. щатната численост на 

Окръжен съд – Сливен е 16 щ. бр. магистрати, от които: 

административен ръководител-председател, 2 щ. бр. заместник-

председатели, 11 щ. бр. съдии и 2 щ. бр. младши съдии. Действително 

заетата численост на съдиите през първото полугодие на 2020 г. е била 

13 броя, от които двама младши съдии. Втората бройка за младши 

съдия е била заета до 17.09.2020 г. от мл. съдия Юлиана Толева, която е 

ползвала продължителен отпуск за бременност и раждане. Щатната 

численост на администрацията при Окръжен съд – Сливен се състои от 

30 съдебни служители. 

 

 Окръжен съд – Ямбол: Към 31.12.2020 г. Окръжен съд – Ямбол работи 

с утвърден щат от 11 магистрати: административен ръководител - 

председател, един заместник-председател, осем съдии, както и един 

младши съдия. Към 31.12.2020  г. има 3 незаети магистратски 

длъжности – 2 за окръжен съдия и 1 за младши съдия. Към 31.12.2020 г. 

съдебната администрация се състои от 26 щ. бр. за съдебни служители.  

 

Все още има незаети съдийски бройки, което продължава да налага 

командироване на съдии от районните съдилища, а на тяхно място 

командироване на младши съдии. Кадровата необезпеченост отново се дължи 

на забавяне на конкурсните процедури. И през 2020 г. съдии от наказателно 

отделение и от гражданско отделение на трите окръжни съдилища бяха 

командировани в Апелативен съд – Бургас. 

 



127 
 

Съпоставяйки постъплението в отделните окръжни съдилища в района на 

Апелативен съд – Бургас през 2020 г. се отчита увеличение в постъплението на  

ОС–Бургас, при който е отчетена и най-висока действителна натовареност. 

 

В графичен вид постъплението по окръжни съдилища за съответната 

година е следното: 
 

 
 

 

В графичен вид общия брой дела за разглеждане по окръжни съдилища за 

съответната година е следното: 
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Налице е увеличение на общия брой дела за разглеждане за окръжните 

съдилища в района на Апелативен съд – Бургас през 2020 г. с 13,2%. спрямо 

2019 г. и с 21,7% спрямо 2018 г. и следва извода за повишаване на 

натовареността на съдиите в окръжните съдилища в сравнение с предходния 

отчетен период. 
 

В графичен вид общия брой свършени дела по окръжни съдилища за 

съответната година е следното: 

 

 
 

  Налице е устойчива тенденция за постигане бързина в 

съдопроизводството и за трите окръжни съдилища, което е показано в 

графичен вид като процентно изражение на общия брой свършени дела в 

тримесечен срок по окръжни съдилища: 
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 В трите окръжни съда е налице устойчивост на този показател през 

годините.  

 Незначителното намаление на показателя срочност за ОС спрямо 

предходните отчетни години се дължи и на проблемите, създадени от 

извънредната епидемична обстановка във връзка с Covid-19, обявяването на 

извънредно положение, продължило около два месеца, което наложи отлагане 

на дела. Допълнително дела са отлагани и поради заболяване на страни. 

 Преимуществено, причините за приключването на част от делата извън 

инструктивния тримесечен срок, са обективни и  не се дължат на неправилни 

действия или бездействие  на съдиите. При виновно поведение на страните, 

съдът е налагал санкции и е насрочвал делото в открито съдебно заседание във 

възможно най – кратки срокове при спазване разпоредбата на чл. 271, ал. 10 от 

НПК. Дела са отлагани и в трите съдилища и поради недостатъчно отговорно 

отношение на някои съдебни заседатели към правомощията си на членове на 

съдебните състави, които не са се явявали в съдебно заседание без уважителни 

причини, както и поради недобро качество на разследването и недостатъчно 

ясно обвинение, налагащи събирането на необходимите за правилното 

решаване на делото доказателства в съдебната фаза на процеса.  

Броят на оправдателните присъди спрямо общия брой постановени 

присъди е пренебрижимо нисък. От годишния отчет на Окръжен съд – 

Бургас е видно, че  през 2020 г. са постановени 4 оправдателни присъди, 

съдени са  187 лица и са оправдани 11 подсъдими лица. През отчетния период 

в Окръжен съд – Сливен са съдени са 106 лица и 3 са оправдани. 

В отчета на  Окръжен съд – Ямбол е посочено, че няма постановени 

оправдателни присъди, съдени са 50 лица. 

Запазва се значително постъпление на дела с обвинения за общоопасни 

престъпления и то преимуществено за престъпления по транспорта. 

    От отчетните доклади на окръжните съдилища може да се направи извод 

за много добро качество на правораздаването по граждански и търговски дела, 

но се поставят въпроси с противоречива практика в някои решения.  

 

 

ІХ. ОБЩА СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ ЗА ОКРЪЖНИТЕ 

СЪДИЛИЩА КЪМ СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – 

БУРГАС 

 

 Средната обща месечна натовареност на един съдия при разглеждането 

на делата е показано в графиката по-долу: 
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Средната обща месечна натовареност на един съдия при свършените дела е 

показано в графиката по-долу: 

 

 
 

От графиките е видно, че действителната натовареност през отчетната 

2020 г. е най-висока за Окръжен съд – Бургас, следван от Окръжен съд–

Сливен, което не е повлияло на срочността при решените дела в тримесечен 

срок. 
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Х. ДЕЙНОСТ НА ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ПО 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

 

  1. ПЪРВОИНСТАНЦИОННО НАКАЗАТЕЛНО 

ПРОИЗВОДСТВО 

 

  1.1. ДВИЖЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 

 

1.1.1. НЕСВЪРШЕНИ  

Към 1 януари 2020 г. са останали несвършени от предходния период 

общо за окръжните съдилища 61 нохд и 18 чнд 1-инст., а висящи в края на 

периода към 31 декември 2020 год. са 76 нохд и 39 чнд 1-инст.  

Разпределението на нерешените към 1 януари 2020 г. (общо 79) 

наказателни дела по съдилища е следното: 

 Бургаски окръжен съд – 36 бр. нохд и 17 броя чнд 1-инст.- общо 53 

броя. 

 Сливенски окръжен съд –  18 бр.нохд и 0 чнд 1-инст.- общо 18 броя. 

 Ямболски окръжен съд – 7 бр. нохд и 1 бр. чнд 1-инст. - общо  8 броя. 
 

   1.1.2. ПОСТЪПИЛИ  

 

През отчетната 2020 г. в окръжните съдилища от апелативния съдебен 

район са постъпили общо 310 броя нохд и 1280 броя чнд 1-инст.  

Сравнението в три годишен период е показано в графичен вид: 
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Анализът на сравнението показва увеличен брой на постъпленията за 

2020 г. на нохд в Окръжен съд – Ямбол и намален брой за Окръжен съд – 

Бургас и в Окръжен съд – Сливен, докато частните наказателти дела 1-ва 

инстанция бележат увеличение в трите окръжни съдилища. 

 

1.1.3. РАЗГЛЕДАНИ   

 

Разгледани  през отчетния период са 373 нохд и 1298 чнд., като през 

2019 г. са съответно: 375 нохд и 1118 чнд. За сравнение през 2018 г. са 

разгледани 347 нохд и 1063 чнд. Частните наказателни дела за разпити са 121, 

за 2019 г. са  134, а за 2018 г. - 128. Съотношението на разгледаните през трите 

години нохд и чнд следва графиката на постъплението и най-голям е делът на 

Бургаския окръжен съд. 

 Окръжен съд – Бургас е разгледал 191 нохд и 744 чнд, както и 73 

разпита. 

 Окръжен съд – Сливен е разгледал 116 нохд, 392 броя чнд и 23 разпити. 

 Окръжен съд  – Ямбол е разгледал 66 нохд, 162 броя чнд и 25 разпити. 

 

1.1.4. СВЪРШЕНИ  

 

Свършени през отчетния период са 297 нохд и 1259 чнд, както и 121 

разпити. Свършени през 2019 г. са 314 нохд,  1100 чнд и 134 разпити, а за 2018 

г. са 292 нохд,  1037 чнд и 128 разпити.  

 

    Сравнението за три годишен период е показано в графиките по-долу: 
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Окръжните съдилища са свършили през отчетния период в тримесечен 

срок 78% при нохд и 99% при чнд, за 2019 г. са 82% за нохд и 99% при чнд,а  

за 2018 г. са съответно 82% от нохд и 100% при чнд.  

 

 

1.2. ПОСТАНОВЕНИ АКТОВЕ ПО СЪЩЕСТВО – АНАЛИЗ 

ПО ВИДОВЕ 

През отчетния период окръжните съдилища са постановили актове по 

същество по нохд общо 109 броя, като за Бургаския окръжен съд са 64, за 

Сливенския окръжен съд са 28, а за Ямболския окръжен съд 17 броя. 
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Сравнение на броя постановени актове – по същество и прекратени за три 

годишен период е показано в таблицата: 

 
 

окръжен съд 

постановени съд. актове по наказателни дела 1-ва инстанция 

2020 г. 2019 г. 2018 г. 

по същество прекратени по същество прекратени по същество прекратени 

внохд чнд внохд чнд внохд чнд внохд чнд внохд чнд внохд чнд 

Окръжен съд - Бургас 64 678 89 38 71 624 108 28 63 544 74 14 

Окръжен съд - Сливен 28 374 65 11 22 343 72 14 30 353 71 14 

Окръжен съд - Ямбол 17 129 34 29 17 80 24 11 24 109 30 3 

общо: 109 1181 188 78 110 1047 204 53 117 1006 175 31 

 

 

Прекратени са производствата през 2020 г. общо за окръжните съдилища 

по 188 нохд, за 2019 г. са 204 нохд, за 2018 г. са 175 нохд. От тях с одобрени 

споразумения са 169, като за 2019 г. са 183 дела и за 2018 г. са 155 броя.  

През изминалата година е запазен броят на делата, върнати за 

доразследване - 12 броя, спрямо 12 за 2019 г. и 13 за 2018 г.   

Причините за връщане делата за доразследване на прокуратурата са 

аналогични с отчитаните в докладите за предходните години и се изразяват в:  

- допуснати процесуални нарушения в досъдебното производство, 

довели до съществено ограничаване процесуалните права на обвиняемия или 

на пострадалия, включително и по смисъла на чл. 249, ал.4,т.1 от НПК при 

проведено РЗ; 

- констатирани противоречия между обстоятелствена и заключителна 

част на обвинителния акт, отнасящи се до съставомерните признаци на 

деянието и участието на обвиняемите в него;  

- непосочване в обстоятелствената част на обвинителния акт на фактите, 

обуславящи съставомерността на деянието и участието на обвиняемия в 

осъществяването му, включително липса на конкретизация относно времето, 

мястото и начина на извършване на деянието. 

 

 

1.3. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НА НАКАЗАНАТА 

ПРЕСТЪПНОСТ 

 

1.3.1. ВИДОВЕ И БРОЙ ПО ГЛАВИ И ТЕКСТОВЕ ОТ НК  

 

Сравнение на постъпили и свършени дела по глави от НК съобразно броя 

на наказателните дела 1-ва инстанция общо за трите окръжни съда в района на 

Апелативен съд – Бургас е показано в таблицата: 
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видове престъпления по 

НК 

постъпили дела свършени дела 

общо за 

разглеждане 

в т.ч. 

новообразувани 

решени по 

същество с 

присъда 

прекратени и 

свършени по 

споразумение 
2020 

г. 

2019 

г. 

2018 

г. 

2020 

г. 

2019 

г. 

2018 

г. 

2020 

г. 

2019 

г. 

2018 

г. 

2020 

г. 

2019 

г. 

2018 

г. 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

РЕПУБЛИКАТА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ЛИЧНОСТТА – Убийства 29 23 27 18 14 19 12 10 17 2 2 2 

                             в т.ч.:                                             
убийства довършени – чл. 115-

118НК 15 12 18 10 8 13 7 7 14 0 0 1 

убийства опити – чл. 115-118 НК 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 

причин.смърт по 

непредпазливост  чл. 123,124 НК 
10 7 3 4 5 1 4 0 1 2 1 1 

ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 

ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА 12 9 10 10 7 7 5 4 2 6 6 6 

                          в т.ч.:                                           

отвличане на лица – чл. 142  НК 
10 6 7 8 5 6 5 2 0 5 2 6 

блудство - чл. 149 НК 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

изнасилване - чл. 152 ал. 4 НК 2 2 1 2 2 0 0 1 1 1 1 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕНОСТТА 32 42 28 28 35 25 9 16 6 19 22 15 

                        в т.ч.:                                                    
кражба – чл. 196 а НК 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

грабеж – чл. 199 НК 28 40 24 25 34 22 8 15 5 16 22 13 

присвояване – чл. 203ал.1, 206 

ал. 4 НК 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

докум.измама в ос.големи 

размери - чл. 212 ал. 5 НК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

изнудване /рекет/ чл. 213а ал. 3 и 

4, чл. 214 ал. 2 НК 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СТОПАНСТВОТО 82 70 83 75 65 73 10 11 12 60 52 65 

                         в т.ч.:                                              
контрабанда на нарк. вещества - 

чл. 242, ал. 2 и 3 НК 3 3 5 3 3 5 0 0 1 3 3 4 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ФИНАНСОВАТА, 

ДАНЪЧНАТА И 

ОСИГУРИТЕЛНАТА 

СИСТЕМИ 19 23 20 13 16 15 6 7 6 6 10 7 

                        в т. ч.:                                                 
укрив./непл.данъчни 

задължения-чл.255-257 НК 10 12 12 8 8 8 4 6 5 1 4 3 

ПРЕСТЪПЛ. П/В 

ДЕЙНОСТТА НА 

ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И 

ОБЩЕСТВЕНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 31 35 39 26 28 34 13 24 39 10 6 1 
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                       в т.ч.:                                           
престъпления по служба-чл.282 

НК 4 2 3 3 1 1 0 0 2 2 1 0 

подкуп – чл. 301-чл. 307 НК 15 24 34 13 21 31 12 22 30 0 1 0 

ДОКУМЕНТНИ 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ-ЧЛ. 308-

319 НК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КОМПЮТЪРНИ 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ чл. 319а-

319е НК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩООПАСНИ 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 165 170 140 139 151 119 53 38 42 83 106 79 

                       в т.ч.:                                                    
палеж - чл. 330 ал. 2 и 3; чл.333 

НК 10 6 1 6 6 1 6 1 1 2 1 0 

смърт и телесна повреда в 

трансп.-чл. 342 НК 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 

причин.смърт по непр. в 

транспорта - чл. 343 ал. 1 б "в" 25 21 22 22 16 19 16 18 15 1 0 2 

смърт в трансп.в пияно с-е – 

чл.343 ал. 3 "б" и ал. 4 НК 28 23 31 20 17 22 16 14 23 1 1 2 

пренасяне, изготвяне, търговия и 

др. на нарк.вещества  чл. 354а, б 

и чл. 354в ал. 2-4 НК 101 115 84 91 109 77 14 1 13 79 104 75 

ОБЩО: 370 372 347 309 316 292 108 110 124 186 204 175 

 

Преобладава броят на делата по глава ХІ - „Общоопасни престъпления”. 

Следващата голяма група дела са образувани по гл.VІ – „Престъпления против 

стопанството”. Друга голяма група дела са по гл. ІІ от НК -  „Престъпления 

против личността” и групата за престъпления по гл. V от НК- „Престъпления 

против собствеността”.  И през отчетната 2020 година няма дела образувани 

по гл. ІХ „Документни престъпления” и гл. ІХА–„Компютърни престъпления”, 

като за предходните години също не са разглеждани такива дела. 

         Видно от сравнителната таблица е, че в окръжните съдилища е намален 

броят на свършените дела по обвиненията за подкуп спрямо предходната 

година, а именно: 2020 г. са 15 броя при 24 броя за 2019 г. и спрямо 2018 г., 

когато са свършени 34 такива дела по същество. Няма оправдани от лицата 

предадени на съд по обвинение за корупционни престъпления.  

 

 

  1.3.2. ОСЪДИТЕЛНИ ПРИСЪДИ, ОПРАВДАТЕЛНИ 

ПРИСЪДИ, СЪДЕНИ ЛИЦА, ОПРАВДАНИ ЛИЦА 

 

 

През отчетната 2020 г. в апелативния район са постановени общо 132 

присъди и решения, като по нохд са 109, а по нахд са 23 броя, а 

оправдателните присъди и решения са общо 4 броя или 3,03%. За 2019 г. в 

апелативния район са постановени общо 110 присъди и решения по нохд и 21 
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броя по нахд, а оправдателните присъди и решения са общо 1 брой или 0,76%. 

През 2018 г. са постановени общо 127 присъди и решения по нохд и нахд, а 

оправдателните присъди и решения са общо 3 броя или 2,36%.  

 

 
Разпределен по окръжни съдилища процентът оправдателни присъди спрямо 

общопостановените присъди е посочен в следващата графика: 

 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2,36% 

0,76% 

3,03% 

Съотношение на оправдателните присъди и решения 
спрямо общопостановените присъди и решения  

по НОХД и НАХД 
за района на Апелативен съд Бургас 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

Окръжен съд 
Бургас 

Окръжен съд 
Сливен 

Окръжен съд 
Ямбол 

2,82% 
3,13% 

0% 0% 

3,57% 

0% 

4,76% 

0% 
0% 

Съотношение на оправдателните присъди спрямо 
общопостановените присъди по НОХД и НАХД 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 



138 
 

Сравнителните данни показват увеличение на оправдателните присъди и 

на оправданите лица само в Окръжен съд - Бургас, но като цяло процентът 

оправдателни присъди в апелативния район е незначителен, което сочи на 

добро качество на работа и на държавното обвинение и разследващите органи 

в Бургаския апелативен район. 

Общо през 2020 г. са били съдени 343 лица по нохд и нахд, от които 

оправдани са 4, което представлява 1,17% спрямо предадените лица на съд. 

 

Резултатите по окръжни съдилища са следните: 

ОС година 

Постановени 

присъди и 

решения по 

НОХД и 

НАХД 

Оправдателни 

присъди по 

НОХД и 

НАХД 

 

съотношение 

Съдени 

лица 

по 

НОХД 

и 

НАХД 

Оправдани 

лица    

 

съотношение 

брой брой % брой брой % 

ОС 

Бургас 

2020 г. 84 4 4,76% 187 11 5,88% 

2019 г. 84 0 0,00% 203 4 1,97% 

2018 г. 71 2 2,82% 151 2 1,32% 

ОС 

Сливен 

2020 г. 30 0 0,00% 106 3 2,83% 

2019 г. 28 1 3,57% 111 1 0,90% 

2018 г. 32 1 3,13% 116 2 1,72% 

ОС 

Ямбол 

2020 г. 18 0 0,00% 50 0 0,00% 

2019 г. 19 0 0,00% 47 0 0,00% 

2018 г. 24 0 0,00% 59 0 0,00% 

общо: 

2020 г. 132 4 3,03% 343 14 4,08% 

2019 г. 131 1 0,76% 361 5 1,39% 

2018 г. 127 3 2,36% 326 4 1,23% 

Запазва се през 2020 г. процентът на делата приключили с  

одобрени от съда споразумения.  

ОС година 

Свършени дела по НОХД и НАХД 

Общо свършени дела 

по НОХД и НАХД 

от тях -постановени 

присъди и решения 

от тях -прекратени и 

свършени по 

споразумение 

ОС Бургас 

2020 г. 177 84 93 

2019 г. 192 84 117 

2018 г. 151 71 80 

ОС Сливен 

2020 г. 95 30 65 

2019 г. 100 28 72 

2018 г. 103 32 71 

ОС Ямбол 

2020 г. 53 18 35 

2019 г. 43 19 24 

2018 г. 54 24 30 

общо: 

2020 г. 325 132 193 

2019 г. 335 131 213 

2018 г. 308 127 181 
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  1.3.3. НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ НА ОСЪДЕНИТЕ ЛИЦА 

 

 

 От осъдените през годината лица - общо 309, преобладават наложените 

наказания до три години лишаване от свобода - 256 броя, което е  82,9% като 

164 от тях са осъдени условно. В повечето случаи се касае до извършени 

престъпления и лица с ниска обществена опасност. Процентът на осъдените 

лица от три до десет години лишаване от свобода е 8,41% за 26 лица, а над 

десет години лишаване от свобода е твърде незначителен – 7 лица, т.е. 2,27%. 

През изтеклия отчетен период от съдилищата е наложено едно  наказание 

доживотен затвор на Окръжен съд – Бургас – 0,32% и едно доживотен затвор 

без право на замяна на Окръжен съд – Сливен – 0,32%. Наложените други 

наказания са 5,78%. 

 

 

Наложени наказания на осъдените лица  

от трите окръжни съдилища: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

82,90% 

8,41% 

2,27% 

0,32% 

0,32% 

5,78% 

Осъдени лица 
 2020 година 

Лишаване от свобода до 3 години 

Лишаване от свобода над 3 до 10 
години 

Лишаване от свобода над 10 до 
30 години 

Доживотен затвор 

Доживотен затвор без право на 
замяна 

Други наказания 
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Наложени наказания на осъдените лица по окръжни съдилища като 

процентно съотношение спрямо всичко осъдени лица в окръжния съд: 

 

 

 
 

 

 
 

78,18% 

10,90% 

1,21% 

0,61% 
0,00% 

9,10% 

Окръжен съд - Бургас  
осъдени лица 2020 г. 

Лишаване от свобода до 3 години 

Лишаване от свобода над 3 до 10 
години 

Лишаване от свобода над 10 до 30 
години 

Доживотен затвор 

Доживотен затвор без право на 
замяна 

други наказания 

91,49% 

4,26% 

3,19% 
0,00% 

1,06% 
0,00% 

Окръжен съд - Сливен  
осъдени лица 2020 г. 

Лишаване от свобода до 3 години 

Лишаване от свобода над 3 до 10 
години 

Лишаване от свобода над 10 до 30 
години 

Доживотен затвор 

Доживотен затвор без право на 
замяна 

други наказания 
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2. ВЪЗЗИВНО НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО В ТРИТЕ 

ОКРЪЖНИ СЪДИЛИЩА 

 

  2.1. ДВИЖЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА 

 

 

2.1.1. НЕСВЪРШЕНИ ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

Към 1 януари 2020 г. са останали общо несвършени пред окръжните 

съдилища от съдебния район от предходния период 68 броя внохд и 25 броя 

вчнд. В сравнение към 1 януари 2019 г. са останали общо несвършени от 

предходния период 87 броя внохд и 26 броя вчнд. Към 1 януари 2018 г. са 

останали общо несвършени пред окръжните съдилища 83 броя внохд и вчнд 

16 броя. Към 31 декември 2020 г. са останали несвършени общо 85 въззивни 

наказателни дела и 13 частни наказателни дела. 

При сравняване данните следва да се отчете устойчивост на броя на 

висящите дела и в трите окръжни съдилища в края на анализирания период. 

 

 

  2.1.2. ПОСТЪПИЛИ ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ И 

ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

В окръжните съдилища са постъпили общо 346 броя внохд и 370 броя 

вчнд. За сравнение: 

82% 

8% 

4% 0% 

0% 

6% 

Окръжен съд - Ямбол  
осъдени лица 2020 г. 

Лишаване от свобода до 3 години 

Лишаване от свобода над 3 до 10 
години 

Лишаване от свобода над 10 до 
30 години 

Доживотен затвор 

Доживотен затвор без право на 
замяна 

други наказания 
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 през 2019 г. са постъпили общо 379 броя внохд и 423 броя частни дела.  

 през 2018 г. са постъпили общо 380 броя внохд и 396 броя вчнд.  

При сравнителния анализ се установява като резултат общо и поотделно 

от работата на трите съдилища незначително намаляване на постъплението в 

броя на постъпилите въззивни  и частни наказателни дела от предходната 

година, което е следствие на  увеличеното приложение на диференцираната 

процедура за решаване на делото със споразумение от районните съдилища. 

 

 

  2.1.3. РАЗГЛЕДАНИ ВЪЗЗИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ ОБЩ 

ХАРАКТЕР ДЕЛА И ВЪЗЗИВНИ ЧАСТЕН  ХАРАКТЕР ДЕЛА  

 

През отчетната 2020 г. в окръжните съдилища са разгледани общо 414 

броя внохд и 382 броя частни наказателни дела ІІ-ра инстанция.  

През 2019 г. в са разгледани общо 466 бр. внохд и 424 бр. частни 

наказателни дела ІІ-ра инстанция.  

През 2018 г. са разгледани общо 463 бр. внохд и 412 бр. чнд ІІ-ра 

инстанция.  

 

 

        2.1.4. СВЪРШЕНИ ВНОХД И ЧАСТНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

ВТОРА ИНСТАНЦИЯ 

 

Свършените внохд през отчетната година общо за окръжните съдилища 

са 329 броя. Свършените внохд през 2019 г. са 398 броя, при 376 бр. за 2018 г.   

За Бургаски окръжен съд съотношението на свършените внохд, спрямо 

разгледаните за 2020 г.  е  74%, през 2019 година е 81%, при 79% за 2018 г. 

За Сливенски окръжен съд – за 2020 г. е 82,7%, и 91,8% за 2019 г., при 

80% за 2018 г. 

За Ямболски окръжен съд – за 2020 г. е 88,7%, и 88% за 2019 г., при 86% 

за 2018 г. 

Свършени в 3-месечен срок внохд общо от окръжните съдилища в района 

на Бургаски апелативен съд през отчетната 2020 г. са 198 дела; през 2019 г. са 

268 броя, при 237 за 2018 г. Съотношението между свършените в 3-месечен 

срок внохд и общо свършените дела от този вид е съответно: 60% за 2020 г., за 

2019 г. е 67%, през 2018 г. – 63%, т.е. налице е лек спад по този показател. 

 

В отделните окръжни съдилища това съотношение е следното: 

 

В Бургаски окръжен съд процентният израз на свършените в 3-месечен 

срок дела, спрямо свършените дела е: за 2020 г. е 53%, за 2019 г. 52%, през 

2018 г. - 53%.  
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В Сливенски окръжен съд този процентен израз спрямо свършените 

дела е 69%, през 2019 г. е 87%, за 2018 г. - 79%. 

За Ямболски окръжен съд данните са следните: за 2020 г. е 65%, през 

2019 г. - 73 %, през 2018 г.- 66%. 

При посочените данни може да се направи извода за запазване на 

резултата по този показател спрямо 2019 г. и 2018 г. за Бургаски окръжен съд 

и спад на срочността на Сливенски и Ямболски окръжни съдилища.  

Със съдебен акт по същество през 2020 г. са приключили общо 299 

внохд.  През 2019 г. тези дела са общо 365, при 348  през 2018 г.  

Свършените в 3-месечен срок въззивни частни нак.дела ІІ инстанция 

общо от окръжните съдилища в района на Бургаски апелативен съд за 2020 са 

357 дела от общо свършени 383 дела, през 2019 г. са 408 броя, при 372 броя за 

2018 г.  

Процентното съотношението на свършените в 3-месечен срок вчнд е 

следното: за 2020 г. е 93%,  през 2019 г. – 96%, през 2018 г. – 96%. 

 

В отделните окръжни съдилища изражението е следното: 

 

В Бургаски окръжен съд процентния израз на свършените в 3-месечен 

срок вчнд, спрямо общо свършените дела от този вид е: за 2020 г. – 90%, за 

2019 г. – 93%, за 2018 г. – 94%. 

В Сливенски окръжен съд за 2020 г. е 100%, както и през 2019 г. и 

2018 г.  

В Ямболски окръжен съд данните са следните: за 2020 г. е 99%, през 

2019 г. -100%, през 2018 г. – 99%. 

При посочените данни е видно, че няма влошаване на работата по този  

показател. 

Със съдебен акт по същество през отчетната 2020 г. са приключили 

общо 358 частни дела, през 2019 г. са общо 381 броя вчнд, при 361 броя за 

2018 г.  

 

 

2.1.5. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

Резултатите от въззивния и касационния контрол от върнати  обжалвани 

и протестирани актове за Бургаски, Сливенски и Ямболски окръжен съд са 

следните: 

 

През отчетния период процентният израз на потвърдени/оставени в сила, 

изцяло отменени и изменени съдебни актове по наказателни дела на Окръжен 

съд – Бургас е показан в графиката по-долу: 
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При сравнителния анализ на резултатите за 2020 г. Окръжен съд - Бургас 

по наказателни дела може да бъде направен извод за увеличаване броя на 

отменените съдебни актове, но същевременно запазване на съотношението на  

броя на потвърдените съдебни актове спрямо предходната година. Броят на 

изменените съдебни актове е намален спрямо предходния отчетен период. 

Необходимо е  да бъдат положени допълнителни усилия за подобряване 

качеството на работа в наказателното отделение на Окръжен съд-Бургас.  

 

През отчетния период процентният израз на потвърдени/оставени в сила, 

отменени и изменени съдебни актове по наказателни дела на Окръжен съд - 

Сливен е показан в графиката по-долу: 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

потвърдени/ 
оставени в сила 

отменени изменени 

Резултати от инстанционен контрол 
 по наказателни дела в ОС - Бургас  

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 
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Отчита се намаляване на потвърдените актове и сравнително запазване 

процента на изменените, но увеличение на отменените съдебни актове, което 

налага също полагане на повече усилия от съдиите от наказателно отделение 

при подготовката и разглеждането  на делата, за намаляване броя на 

отменените съдебни актове. 

През отчетния период процентният израз на потвърдени/оставени в сила, 

отменени и изменени съдебни актове по наказателни дела на Окръжен съд - 

Ямбол е показан в графиката по-долу: 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

потвърдени/ 
оставени в сила 

отменени изменени 
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Резултати от инстанционен контрол  
по наказателни дела в  ОС - Ямбол  

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 
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При сравнителния анализ на резултатите за Окръжен съд - Ямбол по 

наказателни дела може да бъде направен извод за значително подобряване 

работата на съдиите, разглеждащи наказателни дела спрямо предходните две 

години, тъй като почти е запазен броят на потвърдените и изменени съдебни 

актове. Броят на отменените съдебни актове е намален през 2019г и 2020г. и 

на практика сведен до нула, което е атестат за много добро качество на 

работата. 

 

 

 ХІ. ДЕЙНОСТ НА ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ПО 

ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА 

 

 

  1. ПЪРВОИНСТАНЦИОННО ГРАЖДАНСКО И 

ТЪРГОВСКО ПРОИЗВОДСТВО 

 

1.1. ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ И ТЪРГОВСКИ 

ДЕЛА 

1.1.1. НЕСВЪРШЕНИ  

 

Към 01.01.2020 г. са останали несвършени от предходния период 737 

първоинстанционни граждански, търговски и фирмени дела, включително 

частни граждански и частни търговски дела, като съответно са: 239 

граждански първа инстанция, 498 търговски първа инстанция. 

За 2019 г. са останали несвършени от предходния период 800 

първоинстанционни граждански и търговски дела, включително частни 

граждански и частни търговски дела, при 575 за 2018 г. 

 

Съответно по съдилища  висящите към 01.01.2020 г. дела са: 

 

 Бургаски окръжен съд  – 527, при 515 за 2019 г. и при 438 към 01.01. 

2018 г., като най-голям съд с най-голямо постъпление. 

 Сливенски окръжен съд висящите несвършени дела към 01.01.2020 г. 

са били 126 дела, за 2019 г. са 215, а към 01.01.2018 г. са били  69.  

 Ямболски окръжен съд висящите дела към 01.01.2020 г. са били 84, за 

2019 г. са 70,  към 01.01.2018 г.  са били 68.  

В края на отчетния период общо в окръжните съдилища са останали 

несвършени 810 дела при 738 дела за 2019 г. и 799 дела за 2018 г., от които: 

 388 граждански  І-ва инстанция, / 239 за 2019 г. и 376 за 2018 г./ 

 420 търговски  І-ва инстанция, /498 за 2019, при 423 за 2018 г./ 

 2 частни граждански І-ва инст. /при 1 за 2019 г. и 0 за 2018 г./ 
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Отново следва да се направи уговорката, че преобладаващата част от 

несвършените в началото на отчетния период дела са постъпили в края на 

предходната година и разглеждането им се прехвърля и отлага за следващата 

година. Това обективно и естествено обстоятелства следва да бъде съобразено, 

когато   се правят изводи за срочността и качеството на работа.  

Като общ брой за трите окръжни съдилища се отчита известно 

намаляване на броя на несвършените дела в началото на отчетния период и 

известно увеличаване на броя на несвършените дела в края на периода. 

Обясненията за това следва да се търсят в извънредните обстоятелства, 

свързани с пандемията от коронавирус и въведените заради нея ограничения, 

временна забрана за разглеждане на дела и спиране на процесуалните срокове. 

На продължителността на разглеждането на делата се отразяват множеството 

обективно съединени искове – кумулативно или евентуално, усложнената 

фактология във взаимоотношенията на страните, неясно и объркано 

изложение, често с несъответстващ петитум. Продължават да се отразяват 

върху сроковете за разглеждане на делата процедурите за отстраняване на 

нередовности на исковите молби и исканията за освобождаване от внасяне на 

държавни такси и разноски. Запазва се тенденцията търговските дела да 

приключват преимуществено в едно заседание, при напълно изяснена 

фактическа обстановка в него, което е в интерес на страните и съда. При 

гражданските дела в повечето случаи едва в първото съдебно заседание стават 

ясни позициите на страните и може да започне отделяне на спорно от 

безспорно и очертаване предмета на доказване и доказателствените средства. 

Както беше прогнозирано в предходния годишен доклад, в резултат на 

изменението на чл. 113 ГПК и въведеното с него изискване исковете на и 

срещу потребители да се образуват и разглеждат като граждански дела, 

разглеждането на тези дела стана по-затруднено и по-бавно. Това се 

потвърждава от данните за увеличаване на броя несвършени граждански дела 

и намаляване на броя несвършени търговски дела в края на отчетния период. 

 

 1.1.2. ПОСТЪПИЛИ  

 

Общо в трите окръжни съдилища от района на Бургаския апелативен съд 

през 2020 г. са постъпили 1374 броя граждански и търговски дела първа 

инстанция, включително и частни. Общо през 2019 г. са постъпили 1586 броя 

граждански и търговски дела първа инстанция, включително и частни. За  

2018 г. са постъпили 1635 броя граждански и търговски дела първа инстанция, 

включително и частни.  

Постъплението по видове дела е следното: 

 търговски дела първа инстанция – 682 броя, за 2019 г. е 1001 броя, при 

914 дела за 2018 г.   

 граждански дела първа инстанция – 605 дела, за 2019 г. са 477 дела, при 

626 за 2018 г.  
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 частни граждански първа инстанция – 96 броя, вкл. 9 жалби за бавност, 

при 108 броя, вкл. 14 жалби за бавност за 2019 г., за 2018 г. са 95 дела ( вкл. 7 

жалби за бавност).  

         Отчита се общо намаляване на броя на постъпилите първоинстанционни 

дела. То се дължи на съществено намаляване на постъпилите търговски дела, 

които са с близо 300 по-малко. В същото време с около 120 броя се увеличават 

гражданските дела. Обяснение за това може да се намери в две посоки: първо, 

неблагоприятното отражение на здравната криза върху икономиката и 

активността на стопанските субекти, и второ, изменението в чл. 113 ГПК, 

довело до образуване като граждански на дела, които преди това са 

образувани и гледани като търговски. 

 

  1.1.3. РАЗГЛЕДАНИ  

 

През 2020 г. в окръжните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол са били 

разгледани общо 2130 граждански, търговски и частни  дела І-ва инстанция. 

През 2019 г. в окръжните съдилища били разгледани общо 2428 граждански, 

търговски и частни  дела І-ва инстанция, като този брой дела за 2018 г. е общо 

2237 граждански, търговски и частни  дела І-ва инстанция. Общо за трите 

окръжни съдилища разгледаните граждански, търговски и частни граждански 

дела І инстанция през 2020 г. бележат спад спрямо 2019 г. с 12,27 %,  а спрямо 

2018 г. – с 4,78 %. 

Броят на разгледаните дела по окръжни съдилища е следното: 

 

 Бургаски окръжен съд през 2020 г. е 1465, през 2019 г. дела- 1589 бр., а 

през 2018 г. са 1509 бр.  Отчита се намаление спрямо 2019 г. с 7,8% и 

спрямо 2018 г.  с 2,92 %.  

 Сливенски окръжен съд - общия брой разгледани дела 403, което е с  

41,7 %  спад, спрямо 2019 г. (571 броя за 2019 г. ) и с 16% спрямо 2018 

г. ( 480 бр.). 

 Ямболски окръжен съд - разгледаните дела са 262, сравнени с  268 бр. 

за 2019 г. спад от 2,2 %, а  в сравнение с 2018 г. (248 бр.) увеличението 

е с 5,65%. 

1.1.4. СВЪРШЕНИ  

Свършените първоинстанционни граждански и търговски дела и частни 

дела в окръжните съдилища през 2020 г. са 1320 броя - 1234 броя и 86 частни 

дела, през 2019 г. са 1690 броя (1583 броя и 107 частни дела), а за 2018 г. са 

1438 бр. дела. 

Процентният израз на свършените, спрямо разгледаните 

първоинстанционни граждански и търговски дела за 2020 г. е 62% , за 2019 г. е 
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65%, за 2018 г. е 65 %,  общо за трите съдилища, или сравнително устойчив 

през сравняваните години. 

В тримесечен срок са свършени от първоинстанционните  граждански, 

търговски и частни дела 875 броя от общо свършените 1320 дела, т.е. 66,3% 

при 72% за 2019 г.,  който процент за 2018 г. е 74%. 

 

Този процентен израз на свършените в 3-месечен срок дела за всеки 

един от съдилищата съответно е: 

 за Бургаски окръжен съд – за отчетния период е 65,9% (590 бр. от 

свършени общо 895 бр.) , за 2019 г. е 67,4% и 72 % за 2018 г.,  

 за Сливенски окръжен съд – за  отчетния период е 71,2% (213 бр. от 

свършени общо 299 бр.), за 2019 г. е 84% и 82 % за 2018 г.,  

 за Ямболски окръжен съд – за отчетния период е 57% (72 бр. от 

свършени общо 126 бр.), като за 2019 г. е 66%, и 70,9 % за 2018 г. 

Отчита се известно намаляване на броя на делата, свършени в тримесен 

срок, и в трите съдилища. Без съмнение отражение върху сроковете за 

свършване на делата имаха противоепидемичните мерки, наложени с приетия 

нарочен закон и със съответните решения на ВСС. В същото време 

продължават да влияят върху срочността на разглеждане на делата фактори и 

обстоятелства, които са отбелязвани традиционно в годишните отчетни 

доклади: фактическа и правна сложност на споровете; неяснота относно 

правния интерес от търсената защита; въвеждането на многобройни  факти и 

доказателства, понякога без значение за спора, и процедура по оспорването 

им; отклонения от типичното развитие на исковото производство; 

конституиране на нови страни; проблеми с призоваването на страните; 

искания за предоставяне на правна помощ и за освобождаване от държавна 

такса; развиване на междинни процедури по хода на делото пред по-горна 

инстанция; процедури по връчване на съдебни книжа и призоваване на 

чуждестранни лица от страни извън ЕС. По отделни дела продължават да се 

извършват действия, представляващи злоупотребата с процесуални права, 

изразяващи се в непрекъснато подаване на искания за предоставяне на правна 

помощ и освобождаване от държавна такса, последвани от частни жалби, 

чиито нередовности не се отстраняват. Това води до фактическо блокиране на 

хода на делото и злепоставяне интересите на насрещната страна. Практиката 

показва, че нито съдът, нито страните разполагат с ефикасни средства за 

противодействие на такова процесуално поведение.  

 

  1.2. ПОСТАНОВЕНИ АКТОВЕ ПО СЪЩЕСТВО 

 

През 2020 г. с акт по съществото на делото са свършени общо в трите 

съдилища 1014 първоинстанционни граждански, търговски и частни дела, като 

за 2019 г. са 1184, при 1076 за 2018 г. 
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За отделните окръжни съдилища са както следва: 

 

- Бургаски окръжен съд – 674 при 814 за 2019 г. и 745 за 2018 г.  

- Сливенски окръжен съд  са 243 при 236 за 2019 г. и 211 за 2018 г.  

- Ямболски окръжен съд - 97 при 134 за 2019 г. и  120 за 2018 г.  

Анализът на данните сочи, че се наблюдава спад при Окръжен съд – 

Бургас и Окръжен съд – Ямбол, и леко увеличение при Окръжен съд – Сливен. 

Постановените съдебни актове по същество, спрямо свършените 

първоинстанционни граждански и търговски дела, вкл. и частни за отчетния 

период са общо 76,8%, което е добър показател.  

 

  1.3. ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  

 

Броят на всички обжалвани съдебни актове по този вид дела общо е 376, 

като за 2019 г. е 539 и 464 за 2018 г.  

През 2020 г. са обжалвани общо за трите съдилища 37% от 

постановените през годината съдебни актове. През 2019 г. са обжалвани общо 

за трите съдилища 45,5% от постановените през годината съдебни актове.  

През 2018 г. са обжалвани общо за трите съдилища 43%.  

o В Бургаски окръжен съд са обжалвани 273 от всички 674 постановени 

първоинстанционни актове, т.е. 40,5%,  при 48,7% за 2018 г. и 30,8% 

през 2017 г.  

o В Сливенски окръжен съд са обжалвани 70 дела от 243, което е 28,81%, 

за 2019 г. са 24% и през 2018 г. са обжалвани 28% от постановените 

съдебни актове. 

o В  Ямболски окръжен съд са 33 дела от 97, т.е. 34%, като за 2019 г. са 

37,3%, а за 2018 г. – 40%.  

По този показател общо за трите съдилища данните остават динамични 

и не позволяват да се направят изводи за някакви ясни тенденции.  

 

  1.4. ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА 

 

През 2020 година в окръжните съдилища от Бургаски апелативен район 

са прекратени производствата по 306 дела, през 2019 г. са 506, а през 2018 г. – 

362.  

Съответно по съдилища бройката на прекратените дела е: 

- за Бургаски окръжен съд – 221, през 2019 г. са 247 дела,  през 2018 г. -

249 броя дела,  

- за Сливенски окръжен съд – 56, при 209 дела през 2019 г., 54 дела през 

2018 г. и 

- за Ямболски окръжен съд –  29, при 50 дела през 2019 г., 59 дела през 

2018 г. 
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Най-много дела /извън тези по спогодба/ са прекратени  поради 

неотстраняване в срок нередовностите  по исковата молба и недопустимост  на 

иска - чл. 129 и чл. 130 от ГПК, следващата група са поради родова 

неподсъдност на спора и направени възражения за  местна неподсъдност – чл. 

118 и чл. 119 от ГПК, както и по чл. 232 и чл. 233 от ГПК - поради оттегляне 

или отказ от иска.  

 

1.5. ФИРМЕНИ ДЕЛА 

 

Към 01.01.2020 г. в окръжните съдилища в Бургаския апелативен район 

е нямало висящо фирмено дело, за 2019 г. е 1, а  през 2018 г. е също 1 фирмено 

дело. 

Постъпили са 7 нови фирмени дела, като за 2019 г. са 5, а през 2018 г. са 

21, при  151 за 2017 г.  Разгледани са 7 фирмени дела, свършени са 6, като 

всички са свършени в тримесечния срок, т.е. 100%  и са решени със съдебен 

акт по същество. 

По съдилища за свършени фирмени дела цифрите са следните: 

 Окръжен съд – Бургас  – 4 дела 

 Окръжен съд – Сливен – 2 дела 

 Окръжен съд – Ямбол  –  0 дела 

 

  1.6. НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ОТ ОКРЪЖНИТЕ 

СЪДИЛИЩА, РАЗГЛЕЖДАЩИ ПЪРВОИНСТАНЦИОННИ 

ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА 

 

За натовареността на съдиите от окръжните съдилища, разглеждащи 

граждански дела – първа и въззивна инстанция в района на Апелативен съд – 

Бургас не може да бъде направено изчисление, тъй като, както и в докладите 

от предходните години, единствено Бургаският окръжен съд предоставя данни 

за натовареността на съдиите, разглеждащи тези дела и това е така, тъй като 

само в БОС са обособени две граждански отделения: І-во гражданско и 

търговско отделение, в което се разглеждат всички първоинстанционни 

граждански и търговски дела, както и фирмените дела (през 2020 г. в Първо 

гражданско и търговско отделение на Бургаския окръжен съд са работили 

общо 13 съдии) и въззивно ІІ-ро отделение граждански дела, докато в 

Сливенски и Ямболски окръжни съдилища има само по едно гражданско 

отделение. 

В доклада на Бургаския окръжен съд е посочено, че средната 

натовареност на съдиите от І-во гражданско и търговско отделение за 2020 г. 

по отношение на общия брой дела за разглеждане – 1470 по щат е 10,21 

месечно, а в действителност – 11,72 дела месечно. Натовареността по 

отношение свършените дела - 899 възлиза на 6,24 дела по щат, а в 
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действителност – 7,17 дела месечно. Един съдия е свършил средно 81,73 дела 

през годината. 

В доклада на Сливенски окръжен съд е посочено, че през първото 

полугодие на 2020 г. към гражданското отделение на съда действително 

работят 7 съдии и 2 младши съдии. Средномесечната щатна натовареност на 

съдиите при гражданското отделение на съда (10 бр. магистрати към 

31.12.2020 г.) на база 12 месеца и общия брой граждански дела за разглеждане 

през 2020 г. (1 030 бр. дела) е: 8,58 дела на един съдия. По отношение на 

свършените към 31.12.2020 г. дела, този показател е: 7,36 дела на един съдия. 

В доклада на Ямболски окръжен съд е посочена структурата на 

Гражданско отделение на Окръжен съд – Ямбол, като съгласно т. 2 и т. 3 от 

Заповед № 29/07.01.2020 г. на и.ф. Административния ръководител - 

председател на Окръжен съд – Ямбол са определени шест състава, 

разглеждащи първоинстанционни граждански дела, първоинстанционни 

търговски дела и дела по ЗТР. Натовареността на съдиите от гражданско 

отделение по щат, спрямо общия брой на всички граждански дела за 

разглеждане, е 11,75 дела месечно на съдия, а спрямо свършените – 7,38. 

Действителната месечна натовареност на съдиите от ГО, спрямо броя на 

гражданските дела за разглеждане е 13,43 дела месечно на съдия, а спрямо 

броя на свършените – 8,43. 

Разпределението на делата и в трите съдилища се извършва от 

заместник-председателя на отделението или определен със заповед на 

председателя съдия, а в Окръжен съд – Бургас и от съдебни помощници на 

основание заповед на административния ръководител. Разпределението по 

брой   дела е сравнително равномерно между съдиите.   

В заключение следва да бъде отбелязано, че макар в 

първоинстанционното производство на съда да са възложени най-много 

функции по съдействие на страните, работата на съдиите разглеждащи 

първоинстанционни граждански и търговски дела, следва да бъде определена 

като много добра. 

 

  2. ВЪЗЗИВНО ГРАЖДАНСКО ПРОИЗВОДСТВО   

 

  2.1. ДВИЖЕНИЕ НА ВЪЗЗИВНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

2.1.1. НЕСВЪРШЕНИ 

 

Към 01.01.2020 г. в окръжните съдилища в района на Апелативен съд – 

Бургас са останали  несвършени /висящи/ от предходната година 391 въззивни 

граждански дела и 38 частни граждански дела II инстанция. За сравнение към 

01.01.2019 г. са останали  несвършени /висящи/ от предходната година 221 

въззивни граждански дела и 41 частни граждански дела II инстанция и към 

01.01.2018 г. са останали  несвършени /висящи/ от предходната година 217 

въззивни граждански дела и 55 частни граждански дела II инстанция.   
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Съответно по съдилища  висящите към 01.01.2020 г. дела са: 

 

 за Бургаски окръжен съд са 333 въззивни и 30 частни граждански дела ІІ-

инстанция; 

 за Сливенски  окръжен съд – 25 въззивни и 4 частни гр. дела; 

 за Ямболски окръжен съд – 33 въззивни гр.дела и 4 частни граждански 

дела. 

Към края на отчетния период 31.12.2020 г. са останали несвършени 693 

въззивни граждански дела и 49 частни граждански дела II инстанция. Към 

31.12.2019 г. са останали несвършени 391 въззивни граждански дела и 38 

частни граждански дела II инстанция. Към 31.12.2018 г. са останали 

несвършени 221 въззивни граждански дела и 41 частни граждански дела II 

инстанция. 

 

В Бургаски окръжен съд са  останали несвършени към 01.01.2020 г.  

333 бр. и са постъпили през годината 1792 въззивни жалби, от които 8 дела са 

били върнати за ново разглеждане. Висящите частни граждански дела втора 

инстанция са 31. Останали несвършени дела в края на периода са: 482 

въззивни и 54 частни дела. В доклада на БОС е посочено, че във въззивно 

гражданско отделение правораздават общо 15 съдии /вкл. командированите от 

БРС и НРС/ и 4 младши съдии. През 2020 г. има и командировани съдии в 

Апелативен съд – Бургас. През отчетния период съдиите от въззивно 

гражданско отделение са разпределени в 6 постоянни въззивни състави. В 

четири от въззивните състави участват и младши съдии. Към отделението през 

2020 г. работят двама съдебни помощници.  

 

В Сливенския окръжен съд през 2020 г. са  останали от предходни 

периоди  несвършени 25 бр. и са постъпили през годината 431 въззивни 

жалби, от които три дела са били върнати за ново разглеждане. Висящите 

частни граждански дела втора инстанция са 4. Останали несвършени дела в 

края на периода са: 37 въззивни и 6 частни дела. През първото полугодие на 

2020 г. към гражданското отделение на съда действително работят 7 съдии и 2 

младши съдии. Разглеждането на първоинстанционните граждански и 

търговските дела е разпределено между трима съдии. Четирима граждански 

съдии и двамата младши съдии са разпределени в два съдебни въззивни 

граждански състава. Втората бройка за младши съдия е фактически заета до 

17.09.2020 г. 

 

          В Ямболски окръжен съд са останали несвършени към 01.01.2020 г.   

33 въззивни дела и са постъпили през годината 463. Останалите несвършени 

частни граждански дела втора инстанция към началото на отчетния период са 

4. Общо частни граждански дела за разглеждане през отчетния период - 80. 
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Броят на несвършените въззивни граждански дела в края на 2020 година е 

съответно 174 - въззивни граждански дела и 5 - частни граждански дела II 

инстанция.  

 

  2.1.2. ПОСТЪПИЛИ  

 

През 2020 г. постъпилите в окръжните съдилища в района на 

Апелативен съд – Бургас въззивни граждански дела са 3635, от които 2686 

въззивни граждански дела, 940 частни граждански дела II инстанция и 9 молби 

за определяне срок при бавност.  

През 2019 г. постъпилите въззивни граждански дела са 2548, от които 

1804 въззивни граждански дела и 730 частни граждански дела II инстанция и 

14 молби за определяне срок при бавност.  

През 2018 г. постъпилите в окръжните съдилища въззивни граждански 

дела са 2303, от които 1507 въззивни граждански дела,  789 частни граждански 

дела II инстанция и 7 молби за определяне срок при бавност.  

 

В окръжните съдилища постъплението на въззивни граждански дела 

през 2020 г. е следното: 

 В Бургаски окръжен съд - 1792 въззивни граждански дела,  700 частни 

граждански дела II инстанция и 1 молба за определяне срок при 

бавност; 

 В Сливенски окръжен съд - 431 въззивни граждански дела и 164 частни 

граждански дела II инстанция. През 2020 год. в СлОС не е постъпила 

молба за определяне срок при бавност; 

 В Ямболски окръжен съд – 463 въззивни граждански дела и 76 частни 

граждански дела II инстанция, както и 8 молби за определяне срок при 

бавност. 

За предходните години тези данни са: 

 

 За Бургаски окръжен съд за 2019 г. - 1276 въззивни граждански дела и 

508 частни граждански дела II инстанция, заедно с молба за определяне 

срок при бавност, докато през 2018 г. – 1021 въззивни граждански дела 

и 546 частни граждански дела II инстанция.  

 В Сливенски окръжен съд за 2019 г. са 335 въззивни граждански дела и 

130 частни граждански дела II инстанция. През 2019 год. в СлОС не е 

постъпила молба за определяне срок при бавност; през 2018 г. са 

постъпили 300 въззивни граждански дела и 151 частни граждански дела 

II инстанция /заедно с молбите за определяне срок при бавност. 

 В Ямболски окръжен съд за 2019 г. са 193 въззивни граждански дела и 

106 частни граждански дела II инстанция, заедно с 12 молби за 



155 
 

определяне срок при бавност. През 2018 г. са постъпили – 186 въззивни 

граждански дела и 99 частни граждански дела II инстанция /заедно с 

молбите за определяне срок при бавност/.  

Постъплението на въззивни граждански и частни граждански дела през 

2020 г. общо за окръжните съдилища е увеличено в сравнение с 2019 и 2018 

години. В Ямболски окръжен съд увеличеното постъпление при въззивните 

граждански дела спрямо 2019 г. е почти три пъти. 

 

2.1.3. РАЗГЛЕДАНИ  

Разгледаните през 2020 година въззивни граждански дела и частни 

граждански дела II инстанция в съдебния район са 4062, която цифра за 2019 г. 

е 2803, а за 2018 г. - 2576, което води до извода, че броят на разгледаните 

въззивни дела е увеличен през отчетната година общо с почти 45% спрямо 

разгледаните дела през 2019 г. и с почти 58% спрямо 2018 г. Разгледаните през 

2020 г. жалби за бавност са 10. 

 

 В Бургаски окръжен съд през 2020 г. са разгледани общо 2861 въззивни 

граждански дела, от които 2130 въззивни граждански и 731 частни 

граждански дела. За сравнение трябва да се посочи, че през 2019 г. са 

разгледани общо 1989 въззивни граждански дела, от които 1450 въззивни 

граждански и 539 частни граждански дела. През 2018 г. са разгледани 

общо 1778 въззивни граждански дела, от които 1182 въззивни граждански 

и 596 частни граждански дела;  

  В Сливенски окръжен съд през 2020 г. са разгледани 625 въззивни 

граждански дела, от които 457 въззивни граждански  и 168 частни 

граждански дела II инстанция. За сравнение през 2019 г. са разгледани 

492 въззивни граждански дела, от които 358 въззивни граждански  и 134 

частни граждански дела II инстанция. През 2018 г. са разгледани 479 

въззивни граждански дела, от които 323 въззивни граждански  и 156 

частни граждански дела II инстанция. 

  В Ямболски окръжен съд през 2020 г. са разгледани 576 въззивни 

граждански дела, от които 496 въззивни граждански дела и 80 частни гр. 

дела II инстанция. За сравнение през 2019 г. са разгледани 322 въззивни 

граждански дела, от които 222 въззивни граждански дела и 100 частни гр. 

дела II инстанция. През 2018 г. са разгледани 319 въззивни граждански 

дела, от които 225 въззивни граждански дела и 94 частни гр. дела II 

инстанция.  
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Изводът, който следва от тези данни е, че в трите окръжни съдилища 

през отчетната година е увеличен броят на разгледаните въззивни граждански 

дела, както и  частните граждански дела ІІ инстанция. 

 

  2.1.4. СВЪРШЕНИ  
 

В окръжните съдилища от района на Апелативен съд – Бургас през 2020 

г. са свършени общо 3304 въззивни гр.дела, от които 2390 въззивни гр.дела и 

914 частни гр.дела II инстанция. Свършени са и 10 жалби за бавност. През 

2019 г. са свършени общо 2374 въззивни гр.дела, от които 1639 въззивни 

гр.дела и 735 частни гр.дела II инстанция. Свършени са и 13 броя жалби за 

бавност. През 2018 г. са свършени общо 2314 възз.гр.дела, от които 1509 

въззивни гр.дела и 805 частни гр.дела II инстанция и също 7 бр. жалби за 

бавност.  

Процентният израз на свършените през годината въззивни граждански и 

частни граждански дела общо в окръжните съдилища, спрямо разгледаните 

дела е 81,34% при 84,7% през 2019 г. и 89,83% през 2018 г. 

Показателят за свършените през годината дела е основен за работата на 

съдилищата. Може да се направи извод, че и трите окръжни съдилища са 

положили усилия да запазят постигнатите в предходни години много добри 

резултати по този показател, въпреки извънредната обстановка в страната, 

поради епидемията от ковид-19, отразила се неблагоприятно и на дейността на 

съда с наложило се отлагане разглеждането на дела в открито съдебно 

заседание и спиране на процесуални срокове.  

Свършените в 3-месечен срок въззивни граждански дела през 2020 г. 

общо за района са 2450 броя, от които 1562 въззивни граждански дела и 878 

частни граждански дела II инстанция, както и 10 молби за определяне срок 

при бавност. Процентният израз на свършените в 3-месечен срок през 2020 г. е 

65% за въззивни граждански дела и 96% за частни граждански дела II 

инстанция. През 2019 год. въззивни граждански дела е 84% и 99% за частните 

дела. През 2018 г. общо за района са 2087 броя, от които 1286 въззивни 

граждански дела и 801 частни граждански дела II инстанция, заедно със 7 

молби за определяне срок при бавност, което е 85% за въззивни дела и 99% за 

частните.  

Процентният израз на свършените в 3-месечен срок за 2020 г.  частни 

гр. дела II инстанция общо за всички окръжни съдилища в района е 96%, 

като за БОС е 95%, за СлОС е 99% и за ЯОС е 100%. През 2019 год. е 99%, 

като за БОС е 98%, за СлОС е 99% и за ЯОС е 100%. Този процентен израз на 

свършените в 3-месечен срок през 2018 год. частни гр. дела II инстанция общо 

за всички окръжни съдилища в района е 99%, като за БОС е 98.05%, за СлОС е 

100% и за ЯОС е 100%.  

Констатацията по отношение на частните граждански дела II инстанция, 

както и за предходните години е, че тези дела се приключват обикновено в 

едномесечен срок. 



157 
 

Разглеждането на делата извън тримесечния срок е обективно 

обосновано и цели защитаване интересите на страните и спазване на 

процесуалните им права.  

Резултатите на трите съдилища по този показател е отличен и 

свидетелства за висок професионализъм и отговорност към работата, като 

следва да се отчете, че показателите на Бургаския окръжен съд следва да се 

преценяват с действителната натовареност на съдиите, разглеждащи 

граждански дела в БОС, която е значително по-висока от тази на съдиите в 

СлОС и  ЯОС.  

 

  2.2. РЕШЕНИ С АКТОВЕ ПО СЪЩЕСТВО ВЪЗЗИВНИ 

ГРАЖДАНСКИ И ЧАСТНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

Постановените съдебни актове от окръжните съдилища в района на 

Апелативен съд – Бургас през 2020 г. са 2219 по въззивни граждански дела и 

812 по частни гр. дела II инстанция.  

През 2019 г. са общо 2046: по въззивни гр. дела са 1421 и 625 частни 

гр.дела II инстанция.  

За 2018 г. са общо 1988, от които 1282 са по въззивни гр.дела и 706 - по 

частни гр. дела II инстанция.  

 

2.3. ПРЕКРАТЕНИ ВЪЗЗИВНИ ГРАЖДАНСКИ И ЧАСТНИ 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ВТОРА ИНСТАНЦИЯ 

 

През отчетния период в окръжните съдилища от района на Апелативен 

съд – Бургас са прекратени общо производствата по 273 въззивни дела, от 

които 171 въззивни гр. дела и 102 частни гр. дела II инстанция. Прекратени 

през 2019 г. са общо производствата по 328 въззивни дела, от които 218 

въззивни гр. дела и 110 частни гр. дела II инстанция. През 2018 г.  са 

прекратени общо производствата по 326 въззивни дела, от които 227 въззивни 

гр. дела и 99 частни гр. дела II инстанция.  

Причините за прекратяване са предимно поради недопустимост на 

въззивната жалба – просрочие, неотстранени нередовности в дадения от съда 

срок, ненадлежно администрирана от първоинстанционният съд жалба,  

оттегляне на въззивната жалба. 

 

2.4. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

През 2020 г. в окръжните съдилища от Апелативен район Бургас са 

обжалвани общо 270 съдебни акта по въззивни гр.дела, от които 221 съдебни 

решения и 49 определения по частни гр. дела.  

През 2019 г. в окръжните съдилища от Апелативен район Бургас са 

обжалвани общо 402 съдебни акта по въззивни гр.дела, от които 320 съдебни 

решения и 82 определения по частни гр. дела.  
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За сравнение следва да се посочи, че този брой през 2018 г. са обжалвани 

общо 429 съдебни акта по въззивни гр.дела, от които 373 съдебни решения и 

56 определения по частни гр. дела.  

 

Резултати от касационния контрол сравнен в три годишен период: 

 

През отчетния период процентният израз на потвърдени/оставени в сила, 

отменени и изменени съдебни актове от върнати и обжалвани въззивни 

граждански и търговски дела на ОС – Бургас е показан в графиката по-долу: 

 

 
 

При сравнителния анализ на резултатите за Окръжен съд – Бургас общо 

по граждански и търговски дела може да бъде направен извод за много добра 

работа на съдиите, разглеждащи тези видове дела през отчетния период, тъй 

като е увеличен броят на потвърдените съдебни актове и е намален броят на 

изменените и отменени съдебни актове. 

 

Процентният израз на потвърдени/оставени в сила, отменени и изменени 

съдебни актове от върнати и обжалвани граждански и търговски дела на 

Окръжен съд – Сливен е показан в графиката по-долу: 
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Горните данни, сравнени по години, сочат 10% спад на потвърдените, 

леко завишение на отменените и сравнителна устойчивост на изменените 

съдебни актове. При приблизително две трети потвърдени или недопуснати до 

касационно обжалване актове от всички проверени, се налага изводът за добро 

качество на правораздаването, като разбира се има поле за неговото 

подобряване.  

 През отчетния период процентният израз на потвърдени/оставени в сила, 

отменени и изменени съдебни актове от върнати обжалвани граждански и 

търговски дела на Окръжен съд - Ямбол е показан в графиката по-долу: 
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При сравнителния анализ на резултатите общо по граждански и 

търговски дела, може да бъде направен извод за много добра работа на 

съдиите в Окръжен съд – Ямбол, разглеждащи тези видове дела, тъй като е 

увеличен броят на потвърдените съдебни актове и  почти е запазен броят на 

изменените съдебни актове, като броят на отменените е намалял.  

  

  2.5. ЖАЛБИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СРОК ПРИ БАВНОСТ 

 

През 2020 година в окръжните съдилища в района на Апелативен съд – 

Бургас са постъпили 9 молби за определяне срок при бавност по Глава 

деветнадесета от ГПК, от които 8 на Ямболски окръжен съд и 1 на Бургаски 

окръжен съд. Приключили със съдебен акт по същество в Бургаския окръжен 

съд са 2 дела, едното от които е останало несвършено от 2019 г. В Окръжен 

съд – Ямбол са приключили със съдебен акт 3 дела. Прекратени са 5 дела.  

За сравнение: 

 През 2019 г. в окръжните съдилища в района на Апелативен съд – 

Бургас са постъпили 14 молби за определяне срок при бавност, от 

които 12 на Ямболски окръжен съд и 2 на Бургаски окръжен съд. 

Приключило със съдебен акт по същество в Бургаския окръжен съд е 

едно дело, като другото е останало несвършено в края на периода. В 

Окръжен съд – Ямбол са приключили със съдебен акт 7 дела, като 6 от 

молбите за определяне на срок на бавност са частично уважени, а една 

– отхвърлена. Прекратени са 5 дела.  

 През 2018 г. в окръжните съдилища в района на Апелативен съд – 

Бургас са постъпили 7 молби за определяне срок при бавност по Глава 

деветнадесета от ГПК, от които 6 на Ямболски окръжен съд и 1 на 

Бургаски окръжен съд.  Три от делата на Окръжен съд Ямбол са 

прекратени и три са приключили със съдебен акт по същество, като 

молбите за определяне на срок за бавност са отхвърлени. По делото на 

Бургаски окръжен съд, на основание чл.256, ал.1 ГПК, молбата е 

приета за оттеглена.  

За натовареността на съдиите от окръжните съдилища, разглеждащи 

въззивни граждански дела в района на Апелативен съд – Бургас, както и в 

докладите от предходните години, не може да бъде направено изчисление, тъй 

като единствено Бургаският окръжен съд предоставя данни за натовареността 

на съдиите, разглеждащи въззивни граждански дела. Това е така, тъй като 

само в БОС е обособено гражданско отделение за разглежданите 

второинстанционни граждански дела, докато в Сливенски и Ямболски 

окръжни съдилища има едно гражданско отделение за разглеждане на 

първоинстанционни и въззивни граждански дела. През 2020 г. в Сливенски 

окръжен съд, до средата на същата, са правораздавали два въззвини 
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граждански състава, като във всеки от тях е имало по един младши съдия. От 

месец юли до месец септември общия брой въззивни съдии е бил петима, а 

след месец септември – четирима. Липсата на двама членове на въззивни 

граждански състави, при увеличено постъпление на делата от този вид доведе 

до неравномерно натоварване на съдиите разглеждащи този вид дела. 

Структурата на Гражданско отделение на Окръжен съд – Ямбол за 2020 г. е 

шест състава, разглеждащи първоинстанционни граждански дела, 

първоинстанционни търговски дела и дела по ЗТР и два състава, разглеждащи 

въззивни граждански дела. 

 

Средната натовареност по щат на съдия при разглеждането на граждански 

дела в три годишен период е показана в таблицата: 

 

ОКРЪЖЕН 

СЪД 
година 

БРОЙ ГР. 

СЪДИИ 

ПО ЩАТ 

НАТОВАРЕНОСТ ПО ЩАТ                                              

граждански  съдии                  

І и ІІ инстанция 

ДЕЙСТВИТЕЛНА 

НАТОВАРЕНОСТ            

общо за ОС 

спрямо 

делата за 

разглеждане 

спрямо 

свършените 

дела 

спрямо 

делата за 

разглеждане 

спрямо 

свършените 

дела 

ОС Бургас 

2020 г. 32 11,28 8,4 13,74 10,8 

2019 г. 31 9,62 7,23 11,72 9,38 

2018 г. 33 8,34 6,53 10,99 8,96 

ОС Сливен 

2020 г. 10 8,58 7,36 11,67 10,33 

2019 г. 10 8,88 7,58 11,44 10,21 

2018 г. 10 8 5,99 10,45 8,69 

ОС Ямбол 

2020 г. 6 11,75 7,38 10,63 7,74 

2019 г. 6 8,22 6,54 8,01 6,81 

2018 г. 6 7,97 6,51 7,51 6,5 

 

 

 

ХІІ. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННИТЕ 

СЪДИЛИЩА В РАЙОНА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС 

 

 

1. РАЙОННИ СЪДИЛИЩА В ОКРЪЖЕН РАЙОН – БУРГАС 

 

На територията на Бургаски съдебен окръг работят осем районни 

съдилища в градовете Бургас, Поморие, Несебър, Айтос, Карнобат, Царево, 

Средец и Малко Търново.  
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Юрисдикцията на районните съдилища се разпростира на 

административната територия на 13 общини - Бургас, Камено, Айтос, Руен, 

Поморие, Несебър, Карнобат, Сунгурларе, Приморско, Созопол, Царево, 

Средец, Малко Търново.  

През годината, правосъдие са осъществявали 60 районни съдии по щат. 

Кадровият проблем в районните съдилища продължава да се разрешава чрез 

командироване. 

 

Кадрова обезпеченост на районните съдилища 

в Бургаски окръжен район 

 

Щатът на Районен съд – Бургас към месец декември 2020 г., по щатно 

разписание, утвърдено от Висшия съдебен съвет, е 34 щатни бройки за 

магистрати, 4 щатни бройки за държавни съдебни изпълнители, 8 щатни 

бройки за съдии по вписванията и 75 съдебни служители. През 2020 година е 

увеличен щатът на Районен съд – Бургас с една щатна бройка за магистрат. 

Бройката е разкрита с решение на Пленума на ВСС  по  протокол № 24 от 

24.09.2020 г.  

В Районен съд – Несебър е утвърдена щатна численост за  

административен ръководител - председател, шест длъжности съдия, един 

държавен съдебен изпълнител, двама съдии по вписванията и 20 съдебни  

служители.  Към 31.12.2020 г. РС – Несебър работи с една незаета щатна 

бройка длъжност „съдия“, освободена от съдия Евгени Узунов.  

Според утвърденото щатно разписание Районен съд – Поморие 

разполага с 3 щатни бройки за съдии, включително и длъжността 

административен ръководител, както и с един  щат за съдия по вписванията и 

един щат за държавен съдебен изпълнител. През целия отчетен период всички 

щатни бройки са заети. Съдебната администрация е с щатна численост от 12 

съдебни служители. 

Утвърдената щатна численост на Районен съд – Карнобат е 5 щатни 

бройки за магистрати, една щатна бройка за държавен съдебен изпълнител, 

две щатни бройки за съдии по вписванията и 16 щатни бройки за съдебни 

служители. 

В периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. утвърдената щатна численост на 

магистратите в Районен съд – Средец включва 3 съдийски длъжности. 

Щатната численост на съдебните служителите е 9 щатни бройки. 

Щатът на Районен съд – Айтос по последното щатно разписание, 

утвърдено от Висшия съдебен съвет, включва: 4 щ.бр. съдии, 2 щ.бр. държавен 

съдебен изпълнител, 1 съдия по вписванията и 13 съдебни служители - обща и 

специализирана администрация. 

Утвърденото щатно разписание на Районен съд – Царево към 01.01.2020 

г. включва две съдийски длъжности, които са заети от титуляри и 14 щатни 

бройки за съдебни служители. 
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Утвърдено щатно разписание за 2020 година на Районен съд – Малко 

Търново, включва 2 щ. бр. магистрати - административен ръководител-

председател на съда и един съдия, един съдия по вписванията, един държавен 

съдебен изпълнител и 5 щ. бр. съдебни служители. 

Най-голямо е постъплението през годината в районните съдилища: РС –

Бургас – 46 дела на месец за съдия и по 42 дела на месец за съдия в РС – 

Царево, РС – Айтос, и РС – Несебър. 

 

 

 

Горните данни сочат, че районните съдии, в района на ОС – Бургас през 

2020 г., са разгледали по-малко дела в сравнение с предходните 2019 г. и 2018 

г., като са запазили устойчив положителния резултат по показателя срочност, 

което е много добър атестат за свършената от тях работа.  

 

Запазен е постигнатият висок стандарт за срочно приключване на 

съдебните производства, незначително намаление по този показател  се отчита 

в РС – Карнобат, РС – Несебър, РС – Малко Търново и РС – Поморие.  
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През отчетния период процентният израз на потвърдени/оставени в 

сила/, отменени и изменени съдебни актове по наказателни, граждански и 

търговски дела на районните съдилища от Бургаски окръжен район е показан в 

графики по-долу: 
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При сравнителния анализ на резултатите общо по наказателни, 

граждански и търговски дела може да бъде направен извод за една добра 

работа през отчетния период на съдиите в районните съдилища в Бургаски 

окръжен район, тъй като е увеличен броят на потвърдените съдебни актове в 

РС – Малко Търново и РС – Средец. Почти е запазен броят на потвърдените 
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съдебни актове в останалите районни съдилища, като се отчита лек спад.  

Значително е намален броят на отменените съдебни актове в РС – Малко 

Търново и РС – Средец. Увеличен е броят на отменените съдебни актове в РС 

– Царево и РС – Несебър, което е знак за необходимост от полагане на по-

голямо старание в тези съдилища при подготовката, разглеждането и 

решаването на делата. 

 

2.  РАЙОННИ СЪДИЛИЩА В ОКРЪЖЕН РАЙОН - СЛИВЕН 

 

На територията на Сливенски окръжен район функционират три 

районни съдилища: Районен съд – Сливен, Районен съд – Нова Загора и 

Районен съд – Котел. 

 

Кадрова обезпеченост на районните съдилища 

в Сливенски окръжен район 

В края на отчетната 2020 г. щатната численост на персонала в Районен 

съд – Сливен е 75 бр. и  включва следните длъжности: административен 

ръководител - председател,  заместник на  административния ръководител – 

заместник председател, 15 районни съдии, ръководител Служба по 

вписванията и двама съдии по вписванията, петима държавни съдебни 

изпълнители, както и 50 съдебни служители. 

 

Щатната численост на Районен съд – Нова Загора през 2020 г. е била: 

петима районни съдии /в края на отчетната година единият щат е временно 

прехвърлен в РС – Плевен с решение на съответната комисия на ВСС/, двама  

държавни съдебни изпълнители, двама съдии по вписванията и 18 съдебни 

служители. Щатът на съдиите, държавните съдебни изпълнители и на съдиите 

по вписванията не е бил запълнен през цялата година. 

 

Към 31.12.2020 г. в Районен съд – Котел е щатната численост, включва 

двама съдии, от които административен ръководител – председател, един 

съдия, един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията, както 

и 12 съдебни служители. 
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Горните данни сочат, че постъплението на дела в РС–Сливен и РС–Нова 

Загора е намалено, а като цяло районните съдии в района на ОС–Сливен през 

2020 г. са разгледали по-малко брой дела, спрямо 2019 и 2018 г.  

 

Налице е положителен резултат по показателя срочност, видно от 

графиката: 
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През отчетния период процентният израз на потвърдени /оставени в 

сила/, отменени и изменени съдебни актове по наказателни, граждански и 

търговски дела на районните съдилища от Сливенски окръжен район е показан 

в графики по-долу: 
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При сравнителния анализ на резултатите общо по наказателни, 

граждански и търговски дела може да бъде направен извод за една много 

добра работа през отчетния период на съдиите в районните съдилища в 

Сливенски окръжен район съобразно процента на потвърдените актове (с 

изключение на РС – Котел и РС – Нова Загора, където процентът на 

отменените съдебни актове е увеличен). 

Като цяло за районните съдилища за поредна година се отчита 

позитивен резултат - повече от две трети от съдебните актове са били 

потвърдени, като най-вече чувствително РС Сливен е подобрил работата си, 

видно от отчетеното увеличение на потвърдените актове през 2020 г., както и 

отчетеното намаление на отменените съдебни актове спрямо предходните две 

години. 

 

3. РАЙОННИ СЪДИЛИЩА В ОКРЪЖЕН РАЙОН - ЯМБОЛ 

 

На територията на Ямболски окръжен район работят Районен съд – 

Ямбол, Районен съд – Тополовград и Районен съд – Елхово.  

 

Кадрова обезпеченост на районните съдилища 

в Ямболски окръжен район 

 

 Към 01.01.2020 г. утвърдената щатна численост на магистратите в 

Районен съд – Ямбол е 14 районни съдии, в т.ч. председател – 1 щ. бр. и зам. 

председател – 1 щ. бр. В. Районен съд – Ямбол работият четирима държавни 

съдебни изпълнители, в т.ч. Ръководител на служба СИС, и трима съдии по 

вписванията, в т.ч. Ръководител на служба „Вписвания”. Към 01.01.2020 г. 
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утвърдената щатна численост на съдебните служителите в РС – Ямбол е 40 щ. 

бр. През отчетния период щатът е запълнен изцяло. 

 В периода 01.01.2020 - 31.12.2020 година, утвърдената щатна численост 

на магистратите в Районен съд – Елхово е 4 районни съдии, в т.ч. 

административен ръководител - председател - 1 щ. бр. и 3 щ. бр. районни 

съдии, като щатът е запълнен изцяло. В РС – Елхово през 2020 година работи 

един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията, като щатът е 

запълнен изцяло. Утвърдената щатна численост на съдебните служителите в 

РС – Елхово е 16 щ. бр. 

 В периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. утвърдената щатна численост на 

магистратите в Районен съд – Тополовград е 2 районни съдии, в т.ч. 

председател – 1 щ. бр. В съда работят един държавен съдебен изпълнител и 

един съдия по вписванията – при запълнен изцяло щат. Към 01.01.2020 г. 

утвърдената щатна численост на съдебните служителите в РС – Тополовград е 

10 щ. бр. обща и специализирана администрация. 

 

Постъпили дела, срочност и качество на правораздаването в районните 

съдилища в района на Ямболския окръжен съд 

 

През отчетния период в районните съдилища от Ямболския окръжен 

регион са постъпили общо 6381 дела, което е с 21% по-малко в сравнение с 

2019 г. и с 25,3%  по-малко дела в сравнение с 2018 г. Свършени са 6237 дела, 

като от тях 84% в тримесечен срок. Действителната натовареност на 

районните съдии в Ямболския съдебен район е 31,80 спрямо дела за 

разглеждане и 26,12 дела действителна натовареност спрямо свършените, при 

отчитане на отработените човекомесеци. 
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в Ямболски окръжен район 
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Горните данни сочат, че районните съдии в района на ОС – Ямбол през 

2020 г., са разгледали по-малко дела в сравнение с предходната 2019 г. и 2018 

г. и са запазили устойчив положителния резултат по показателя срочност. 
 

 

През отчетния период процентният израз на потвърдени /оставени в 

сила/, отменени и изменени съдебни актове по наказателни, граждански и 

търговски дела на районните съдилища от Ямболски окръжен район е показан 

в графики по-долу: 
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съдебни актове 

2018 г. 

2019 г. 
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При сравнителния анализ на резултатите общо по наказателни, 

граждански и търговски дела може да бъде направен извод за една много 

добра работа през отчетния период на съдиите в районните съдилища в 

Ямболски окръжен район, тъй като е налице увеличение в броя на 

потвърдените съдебни актове. Отчетено е увеличение на изменените съдебни 

актове в РС–Тополовград, а при другите е налице намаление на изменените 

съдебни актове спрямо 2019 г. и 2018 г. Броят на отменените съдебни актове 

РС–Тополовград и РС–Елхово също е намален, като изключение е РС–Ямбол. 
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ОБЩО ЗА ВСИЧКИ РАЙОННИ СЪДИЛИЩА: 

 

       Горните данни сочат на устойчивост на добрите резултати в трите съдебни 

окръга. Постъплението на делата като цяло в районните съдилища в Бургаския 

апелативен район е намалено през 2020 г. спрямо предходните години. 

Запазена е висока срочност и много добро качество на работата въпреки 

тежката кадрова криза в повечето райони съдилища в апелативния район. По-

ниска остава натовареността на районните съдии от Ямболски окръжен район 

спрямо тези от Сливенския и Бургаския окръжни райони. 

 

4. НАТОВАРЕНОСТ НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В 

БУРГАСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 

 

Действителната натовареност на районните съдии и натовареността им 

по щат спрямо делата за разглеждане и спрямо всичко свършените дела по 

районни съдилища в трите окръжни района е показана в следните таблици: 

Сравнение на натовареността в районните съдилища за 2020 г.: 

 

 

 ОКРЪЖЕН РАЙОН – БУРГАС 

Действителна натовареност – общо 

(спрямо дела за разглеждане / спрямо всичко свършени дела) 

 

 

РС 

Малко 

Търново 

РС 

Средец 

РС 

Царево 

РС 

Поморие 

РС 

Карнобат 

РС 

Несебър 

РС 

Айтос 

 РС 

Бургас 
средна натова-

реност 

37,67 35,15 46,88 41,75 30,88 50,36 46,83 53,58 48,40 

35,50 32,00 41,25 32,58 27,31 40,86 43,17 46,95 42,09 

 

 

Натовареност по щат – общо 

(спрямо дела за разглеждане / спрямо всичко свършени дела) 

 

  

РС 

Малко 

Търново 

РС 

Средец 

РС 

Царево 

РС 

Поморие 

РС 

Карнобат 

РС 

Несебър 

РС 

Айтос 

 РС 

Бургас 

средна натова-

реност 

18,83 25,39 46,88 41,75 26,25 37,77 35,13 40,18 36,90 

17,75 23,11 41,25 32,58 23,22 28,21 32,38 35,21 32,09 
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 ОКРЪЖЕН РАЙОН - ЯМБОЛ 

Действителна натовареност – общо 

(Дела за разглеждане / всичко свършени дела) 

 

РС Ямбол РС Елхово 
РС 

Тополовград 
средна 

натовареност 

40,04 36,79 18,58 31,80 

34,56 27,00 16,79 26,12 
 

          

Натовареност по щат – общо 

(спрямо дела за разглеждане / спрямо всичко свършени дела) 
 

 

РС Ямбол РС Елхово 
РС 

Тополовград 
средна 

натовареност 

32,41 32,19 18,58 27,73 

27,98 23,63 16,79 22,80 

 

 ОКРЪЖЕН РАЙОН – СЛИВЕН 

Действителна натовареност – общо 

(спрямо дела за разглеждане / спрямо всичко свършени дела) 

 

РС Сливен 
РС Нова 

Загора 
РС Котел 

средна 

натова-

реност 

45,82 75,67 75,57 65,69 

40,54 64,92 66,57 57,34 
 

    
 

  
  

Натовареност по щат – общо 

(спрямо дела за разглеждане / спрямо всичко свършени дела) 

        

   

РС Сливен 
РС Нова 

Загора 
РС Котел 

средна 

натовареност 

   

37,06 37,83 44,08 39,66 

   

32,79 32,46 38,83 34,69 
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На база на средната натовареност на всеки районен съд в съответния  

окръг отново се налага извод, че районните съдилища в района на Апелативен 

съд – Бургас и през отчетната 2020 г. са продължили да работят при различна 

натовареност, но като цяло натовареността на районните съдии в Сливенския 

окръжен район, следван от Бургаски окръжен район е по-висока от тази на 

районните съдии в района на Ямболския окръжен съд, които са с по-ниска 

натовареност и през отчетния период.  

 

 

            

 

    З  А  К  Л  Ю  Ч  Е  Н  И  Е  

 
 

 В заключение, искам да благодаря на всички съдии и служители, които 

със своя упорит труд постигнаха отразените в настоящия доклад резултати. 

Независимо от кадровата криза в целия апелативен район, независимо от 

тежките изпитания, пред които ни постави невижданата досега пандемична 

обстановка, съдиите и служителите успяха да отстояват независимостта на 

съдебната система, да запазят постигнатия добър баланс между качество и 

срочност на правосъдието. По този начин дейността на Апелативен съд – 

Бургас и на съдилищата от апелативния район ще спомогне за повишаване на 

общественото доверие в независимостта на съдебната власт и върховенството 

на закона.  

 

 

 

 

                                                 ПЛАМЕН СИНКОВ      

 И.Ф. Административен ръководител - 

Председател на Апелативен съд – Бургас 

 

 

 

 



 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 

 
 

 

 

І. АПЕЛАТИВЕН СЪД - БУРГАС 

 

1. Отчет за работата на Апелативен съд град Бургас за 12 месеца на 2020 

година 

2. Отчет по граждански и търговски дела на Апелативен съд Бургас за 12 

месеца на 2020 година 

3. Отчет по наказателните дела на Апелативен съд град Бургас за 12 

месеца на 2020 година 

4. Справка / Отчет за работата на Апелативен съд град Бургас за 12 

месеца на 2018, 2019 и 2020 години. 

5. Отчет за работата на Окръжните съдилища за 12 месеца на 2020 година 

6. Обобщен отчет за работата на Окръжните съдилища в Бургаски 

апелативен район за 12 месеца на 2020, 2019 и 2018 години. 

7. Отчет за дейността на Апелативен съд Бургас по ЗДОИ за 2020 година. 

 

  

 

 

 

ІІ. ОКРЪЖНИ  СЪДИЛИЩА 

 

1. Отчет за работата на Окръжен съд град Бургас за 12 месеца на 2020 г. 

 

2. Отчет за работата на Окръжен съд град Сливен за 12 месеца на 2020 г. 

 

3. Отчет за работата на Окръжен съд град Ямбол за 12 месеца на 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

А П Е Л А Т И В Е Н    С Ъ Д 

 

 

Г Р.  Б У Р Г А С 



НАЗАД

Бургас за 12

Брой %

а б 1 2 2a 3 4 4а 4б 5 6 7 8 9

2018 0 0 0% 0

2019 0 0 0% 0

2020 20 183 6 203 157 118 75% 134 23 154 46 71

2018 0 0 0% 0

2019 0 0 0% 0

2020 24 102 6 126 99 73 74% 84 15 115 27 94

2018 0 0 0% 0

2019 0 0 0% 0

2020 18 352 0 370 350 350 100% 325 25 0 20 48

2018 0 0 0% 0

2019 0 0 0% 0

2020 0 6 0 6 6 6 100% 4 2 0 0 1

2018 0 0 0% 0

2019 0 0 0% 0

2020 2 133 0 135 133 133 100% 126 7 0 2 2

2018 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

2020 64 776 12 840 745 680 91% 673 72 269 95 216

2018 0 0 0% 0

2019 0 0 0% 0

2020 17 74 8 91 66 28 42% 61 5 107 25 39

2018 0 0 0% 0

2019 0 0 0% 0

2020 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

2018 0 0 0% 0

2019 0 0 0% 0

2020 4 170 0 174 168 167 99% 162 6 99 6 0

2018 0 0 0% 0

2019 0 0 0% 0

2020 0 8 0 8 8 8 100% 8 0 8 0 0

2018 0 0 0% 0

2019 0 0 0% 0

2020 0 8 0 8 7 4 57% 7 0 7 1 0

2018 0 0 0% 0

2019 0 0 0% 0

Видове дела

В т.ч. Обр. 

под нов No 

дела при 

повторно 

пост. 

въззивни 

жалби

Административни 

наказателни дела
К

Наказателни частен 

характер дела

Наказателни дела за 

възобновяване
Л

З

Частни наказателни 

дела ІІ инстанция
И

Частни наказателни 

дела по чл.243 НПК
Й

Разгледани жалби за 

бавност
Г

Общо граждански 

дела
Е

Въззивни  наказателни 

дела
Ж

Частни дела по чл. 

274, ал.2 ГПК
Д

Въззивни  граждански 

дела
А

Въззивни търговски 

дела
Б

Частни граждански 

дела ІІ инстанция без 

жалби за бавност

В

Приложение № 1

Отчет за работата на Апелативен съд   град месеца на 2020  

година

Висящи в 

началото на 

периода

Постъпили 

през годината

Всичко за 

разглеждане

Свършени дела

Със съдебен 

акт по 

същество

Прекратени 

производства

Брой 

заседания

Висящи в 

края на 

периода

Обжалвани и 

протестираниВсичко

В срок до 3 месеца



2020 7 53 0 60 46 31 67% 44 2 47 14 0

2018 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

2020 28 313 8 341 295 238 81% 282 13 268 46 39

2018 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

2020 92 1089 20 1181 1040 918 88% 955 85 537 141 255

2018

2019

2020 15

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 6,56 5,78

2018

2019 2018

2020 9 2019

2018 0,00 0,00 2020 0
2019 0,00 0,00

2020 7,78 6,90

2018

2019

2020 6

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 4,74 4,10

2018 Изменени и допълнени от ВСС с Протокол № 49/01.10.2015 г.
2019

2020 175,59

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 6,73 5,92

Изготвил:                                 Съдебен администратор: и.ф.Административен ръководител:               

Емилия Николова Гергана Димитрова Пламен Синков

Телефон: 056/859946 /подпис и печат/

E-mail: burgas-as@justice.bg ; web: www.burgas-as.justice.bg

Отработени 

човекомесеци
Ф

Общо наказателни  

дела
М

Брой граждански  

съдии по щат
Р

ВСИЧКО ДЕЛА Н

Брой съдии по щат- 

общо
О

Натовареност  по щат 

- общо
П

Действителна 

натовареност  ОБЩО
Х

Натовареност  на 

гражданските съдии  

по щат

С

Брой наказателни 

съдии по щат
Т

Натовареност на 

наказателните съдии  

по щат

У

Наказателни дела за 

възобновяване
Л

Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.

Приложение на 

чл.18, ал.1-3 от 

ЗСРСгодина

Брой дадени 

разрешения за 

изполсване на 

СРС

Брой изготвени и получени 

ВДС екз.№ 1

0

Дадени разрешения за СРС (чл.29, ал.8 от ЗСРС)



НАЗАД

БУРГАС за 12

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ОС БУРГАС 010 37 207 244 192 102 41 16 4 0 29 52 12 263 266 9 2 0 2 2 102 102 2

ОС СЛИВЕН 011 3 57 60 49 32 9 0 1 0 7 11 4 47 46 5 3 0 3 0 8 8 0

ОС ЯМБОЛ 012 4 21 25 15 7 5 1 0 0 2 10 2 40 36 6 1 0 1 0 23 23 0

РС БУРГАС 013 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

РС НЕСЕБЪР 014 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
015 0 0 0 0 0

ОБЩО 090 44 285 329 256 141 55 17 5 0 38 73 18 352 350 20 6 0 6 2 133 133 2

СПРАВКА І

а Шифър брой

насрочени дела 3100 269

отложени дела 3200 34

Изменени и допълнени от ВСС с Протокол № 49/01.10.2015 г.

Справка II Допълнени от ВСС с Протокол № 41/10.12.2019 г.

а брой

Постановени решения по чл. 235, 

ал. 5 от ГПК, след проведено 

открито съдебно заседание

218

Дата: 01.02.2021 г. Съставил: Съдебен администратор:

Ем. Николова Г. Димитрова

Телефон: 056/859946 и.ф.Административен ръководител:

Пламен Синков

ЧАСТНИ ДЕЛА по чл.274, ал.2 
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0 Т Ч Е Т  по граждански и търговски  дела на  АПЕЛАТИВЕН  СЪД   град месеца на 2020 г.
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БУРГАС за 12

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ОС БУРГАС 010 11 50 40 10 61 49 19 0 0 13 3 5 1 0 2 4 2 12 3 104 105 2 0 1 1 0

ОС СЛИВЕН 020 5 15 13 2 20 13 5 0 0 4 2 1 0 0 0 1 0 7 1 41 38 4 0 0 0 0

ОС ЯМБОЛ 030 1 17 17 0 18 11 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 7 0 33 33 0 0 0 0 0

РС ЯМБОЛ 040 0 0 0 0 0 0 0 1 11 9 3

РС БУРГАС 050 0 0 0 0 0 0 0 0 21 16 5

РС КАРНОБАТ 060 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0

РС МАЛКО ТЪРНОВО 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

РС СЛИВЕН 080 0 0 0 0 0 0 0 4 3 6 1

РС ЦАРЕВО 090 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

РС НЕСЕБЪР 100 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2

РС ЕЛХОВО 110 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

РС НОВА ЗАГОРА 120 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1

РС СРЕДЕЦ 130 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

РС АЙТОС 140 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1

150 0 0 0 0 0

160 0 0 0 0 0

170 0 0 0 0 0

180 0 0 0 0 0

190 0 0 0 0 0

200 0 0 0 0 0

210 0 0 0 0 0

ОБЩО: 17 82 70 12 99 73 30 0 0 19 5 6 1 0 2 5 5 26 4 178 176 6 7 53 46 14

СПРАВКА І

а брой брой

насрочени дела 268 0

отложени дела 40                                              

в т.ч.                   

                                                         

                                              

СПРАВКА ІІІ

брой

БРОЙ 60

потвър

дени

отмене

ни

измене

ни

прекра

тени 50
53

7 1 0 0 41 46

0 44

1 24

СПРАВКА VI

a брой

Постановени присъди 61

Постановени решения по 

НАХД 7

Дата: 01.02.2021 г. Съставил: Съдебен администратор:

Ем. Николова Г. Димитрова

Телефон: 056/859946 и.ф.Административен ръководител: Изменени и допълнени от ВСС с Протокол № 49/01.10.2015 г.

Пламен Синков Допълнени от ВСС с Протокол № 41/10.12.2019 г.

3711
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МЕРКИ ПО ЧЛ. 65 НПК

РАЗПИТИ 3710

3610

3700

Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.

от решените - уважени 3511

БРОЙ    СВЪРШЕНИ 

ДЕЛА

РЕЗУЛТАТ ВИД

шифър

ДРУГИ

 налични

МЕРКИ ПО ЧЛ. 64 НПК
в т.ч. новопостъпили

в.т.ч. решени

от решените - уважени

3600

Свършени - общо

в т.ч. новопостъпили 3410

Свършени - общо 3500

ДЕЛА ОТНОСНО ОСНОВАНИЯТА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ЧЛ. 243 ОТ НПК

в .ч. решени 3510

3200

СПРАВКА ІV СПРАВКА V

ВЪЗЗИВНИ НЧД ОТ ДОСЪДЕБНОТО 

ПРОИЗВОДСТВО ДЕЛА ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ

3100  налични 3400
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СПРАВКА ІІ

шифър Касационни производства по НАХ дела шифър
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ЧАСТНИ ЖАЛБИ И ПРОТЕСТИ

ПРИСЪДАТА      ИЗМЕНЕНА
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Присъдата 

отменена изцяло 

0 Т Ч Е Т  по наказателните дела на  А П Е Л А Т И В Е Н  СЪД   град месеца на 2020  г.

ОТ ОКРЪЖНИ 

СЪДИЛИЩА
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Бургас за 12

Брой срочност %

а б 1 2 2a 3 4 4а 4б 5 6 7 8 9

2018 13 104 5 117 93 86 92% 87 6 100 24 57

2019 24 117 2 141 121 103 85% 107 14 144 20 77

2020 20 183 6 203 157 118 75% 134 23 154 46 71

2018 14 144 12 158 134 130 97% 116 18 135 24 74

2019 24 177 0 201 177 170 96% 162 15 177 24 100

2020 24 102 6 126 99 73 74% 84 15 115 27 94

2018 16 464 16 480 463 463 100% 436 27 3 17 52

2019 17 458 0 475 457 457 100% 416 41 0 18 69

2020 18 352 0 370 350 350 100% 325 25 0 20 48

2018 0 1 0 1 1 1 100% 1 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

2020 0 6 0 6 6 6 100% 4 2 0 0 1

2018 3 44 3 47 45 45 100% 39 6 2 9

2019 2 68 0 70 68 68 100% 68 0 0 2

2020 2 133 0 135 133 133 100% 126 7 0 2 2

2018 46 757 36 803 736 725 99% 679 57 238 67 192

2019 67 820 2 887 823 798 97% 753 70 321 64 246

2020 64 776 12 840 745 680 91% 673 72 269 95 216

2018 23 70 2 93 76 48 63% 71 5 209 17 44

2019 17 67 2 84 67 41 61% 63 4 243 17 42

2020 17 74 8 91 66 28 42% 61 5 107 25 39

2018 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

2020 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

2018 1 126 0 127 126 126 100% 112 14 1 0

2019 1 141 0 142 138 138 100% 135 3 4 0

2020 4 170 0 174 168 167 99% 162 6 99 6 0

2018 0 19 0 19 19 19 100% 19 0 0 0 0

2019 0 17 0 17 17 17 100% 16 1 0 0

2020 0 8 0 8 8 8 100% 8 0 8 0 0

Прекратени 

производства

Брой 

заседания
година

Висящи в 

началото на 

периода

Справка / Отчет за работата на Апелативен съд   град месеца на 2018 г.,

 2019 г. и 2020 г.

Висящи в 

края на 

периода

Обжалвани и 

протестираниВсичко

В срок до 3 месеца

Частни дела по чл. 274, 

ал.2 ГПК
Д

Разгледани жалби за 

бавност
Г

Видове дела

В т.ч. Обр. 

под нов No 

дела при 

повторно 

пост. 

въззивни 

жалби

Свършени дела

Със 

съдебен акт 

по 

същество

Постъпили 

през 

годината

Всичко за 

разглеждане

Частни граждански и 

частни търг. дела ІІ 

инстанция без жалби 

за бавност 

В

Въззивни  граждански 

дела
А

Въззивни търговски 

дела
Б

Общо граждански 

дела
Е

Въззивни  наказателни 

дела
Ж

З

Частни наказателни 

дела ІІ инстанция
И

Частни наказателни 

дела по чл.243 НПК
Й

Наказателни частен 

характер дела



2018 0 1 0 1 1 1 100% 1 0 0 0 0

2019 0 6 0 6 6 6 100% 6 0 0 0

2020 0 8 0 8 7 4 57% 7 0 7 1 0

2018 9 60 0 69 56 53 95% 52 4 13 0

2019 13 58 0 71 64 55 86% 59 5 7 0

2020 7 53 0 60 46 31 67% 44 2 47 14 0

2018 33 276 2 309 278 247 89% 255 23 209 31 44

2019 31 289 2 320 292 257 88% 279 13 243 28 42

2020 28 313 8 341 295 238 81% 282 13 268 46 39

2018 79 1033 38 1112 1014 972 96% 934 80 447 98 236

2019 98 1109 4 1207 1115 1055 95% 1032 83 564 92 288

2020 92 1089 20 1181 1040 918 88% 955 85 537 141 255

2018 15

2019 15

2020 15

2018 6,18 5,63

2019 6,71 6,19

2020 6,56 5,78

2018 9

2019 9

2020 9

2018 7,44 6,81

2019 8,21 7,62

2020 7,78 6,90

2018 6

2019 6

2020 6

2018 4,29 3,86

2019 4,44 4,06

2020 4,74 4,10

2018 180

2019 178,44

2020 175,59

2018 6,18 5,63

2019 6,76 6,25

2020 6,73 5,92

Изготвил:                                 

Ем. Николова Съдебен статистик

Л

Действителна 

натовареност  ОБЩО
Х

Натовареност  на 

гражданските съдии  

по щат

С

Брой наказателни 

съдии по щат
Т

Натовареност на 

наказателните съдии  

по щат

У

Отработени 

човекомесеци
Ф

Наказателни дела за 

възобновяване

Административни 

наказателни дела
К

Общо наказателни  

дела
М

Брой граждански  

съдии по щат
Р

Натовареност  по щат - 

общо
П

ВСИЧКО ДЕЛА Н

Брой съдии по щат- 

общо
О



Свършени дела Прекратени производства

Брой %

а б 1 2 2а 2б 2в 3 4 5 6 6а 6б 7 8 8а 8б 8в 8г 9 10 11

БОС 171 353 0 0 0 7 360 531 272 163 60% 178 94 0 3 0 91 549 259 70

СлОС 52 176 0 0 0 0 176 228 154 115 75% 119 35 0 0 0 35 262 74 19

ЯОС 16 76 0 0 0 3 79 95 40 21 53% 33 7 0 0 0 7 33 55 6

БОС 0 66 0 0 0 1 67 67 66 66 100% 59 7 0 0 0 7 0 1 24

СлОС 0 13 0 0 0 0 13 13 12 12 100% 11 1 0 0 0 1 0 1 3

ЯОС 0 8 0 0 0 0 8 8 8 8 100% 6 2 0 0 0 2 0 0 0

БОС 1 1 1 2 2 2 100% 2 0 0 0 0 0 0 0

СлОС 0 0 0 0 0% 0 0

ЯОС 0 8 0 0 0 0 8 8 8 8 100% 3 5 0 0 0 5 0 0

БОС 333 1792 8 0 29 5 1797 2130 1648 1040 63% 1534 114 0 2 0 112 2014 482 148

СлОС 25 431 3 0 6 1 432 457 420 385 92% 393 27 0 0 0 27 399 37 46

ЯОС 33 463 0 0 17 0 463 496 322 137 43% 292 30 0 0 0 30 279 174 27

БОС 30 700 0 0 16 1 701 731 677 642 95% 594 83 0 0 0 83 6 54 32

СлОС 4 164 0 0 0 0 164 168 162 161 99% 153 9 0 0 0 9 0 6 9

ЯОС 4 76 0 0 4 0 76 80 75 75 100% 65 10 0 0 0 10 0 5 8

БОС 356 503 1 0 0 8 511 867 557 361 65% 437 120 0 14 0 106 799 310 179

СлОС 74 88 2 0 0 0 88 162 133 86 65% 113 20 0 0 0 20 163 29 48

ЯОС 68 91 0 0 0 0 91 159 78 43 55% 58 20 0 3 0 17 35 81 27

БОС 0 5 0 0 0 0 5 5 4 4 100% 4 0 0 0 0 0 0 1 0

СлОС 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 100% 2 0 0 0 0 0 0 0 0

ЯОС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

БОС 891 3420 9 0 45 22 3442 4333 3226 2278 71% 2808 418 0 19 0 399 3368 1107 453

СлОС 155 874 5 0 6 1 875 1030 883 761 86% 791 92 0 0 0 92 824 147 125

ЯОС 121 722 0 0 21 3 725 846 531 292 55% 457 74 0 3 0 71 347 315 68

БОС 36 153 2 3 0 2 155 191 153 107 70% 64 89 54 28 4 3 397 38 40

СлОС 18 98 0 3 0 0 98 116 93 78 84% 28 65 51 8 3 3 169 23 16

ЯОС 7 59 3 0 0 0 59 66 51 46 90% 17 34 13 15 5 1 48 15 10

БОС 17 727 0 0 0 0 727 744 716 709 99% 678 38 0 0 0 38 381 28 82

СлОС 0 392 0 0 0 0 392 392 385 381 99% 374 11 0 0 0 11 175 7 35

ЯОС 1 161 5 0 0 0 161 162 158 155 98% 129 29 0 0 0 29 78 4 26

БОС 0 73 0 0 0 0 73 73 73 73 100% 67 6 0 0 0 6 0

СлОС 0 23 0 0 0 0 23 23 23 23 100% 21 2 0 0 0 2 0

ЯОС 0 25 0 0 0 0 25 25 25 25 100% 25 0 0

БОС 44 175 2 0 1 0 175 219 162 86 53% 153 9 0 0 0 9 232 57 4

СлОС 10 88 0 0 7 0 88 98 81 56 69% 65 16 0 0 0 16 109 17 0

Частни   

наказателни дела 

РАЗПИТИ

М

Въззивни  

наказателни дела
Н

Общо 

граждански дела
И

НОХ  дела К

Частни  

наказателни дела 

І инстанция         

Л

Частни 

граждански  дела 

ІІ инстанция

Е

Търговски дела Ж

Фирмени дела З

Частни 

граждански дела  

без жалби за 

бавност

В

Разгледани 

жалби за бавност
Г

Въззивни  

граждански дела
Д

Споразум. 

по чл.384 

НПК , спог. 

по чл.24 ал. 

3 НПК или 

чл.234 ГПК

Върнати за 

доразследв

ане

По други 

причини

Граждански дела 

І инстанция 
А

Със 

съдебен акт 

по същество

Брой 

заседания

Висящи в 

края на 

периода

Обжалвани и 

протестирани

Върнати 

дела за 

ново 

разглеждан

е под нов 

номер

Повт. 

вненсени и 

образувани 

под нов 

номер след 

прекр. на 

съд.пр-во 

(чл. 42, ал. 2 

, чл. 249 и 

чл. 288, т. 1 

от НПК)

Обр. под 

нов No дела 

при 

повторно 

пост. 

въззивни 

жалби

Всичко

В срок до 3 месеца

Всичко

Споразу- 

мения по 

чл.382 НПК

Отчет за работата на окръжните съдилища в Бургаски апелативен район за 12 месеца на 2020 година

Видове дела ОС

Висящи в 

началото на 

периода

Постъпили 

през 

отчетния 

период

В т.ч.

Продължава

щи дела под 

същия 

номер

Общо 

постъпили 

дела през 

отчетния 

период

Всичко за 

разглеждане



ЯОС 14 83 0 0 5 0 83 97 86 56 65% 81 5 0 0 0 5 151 11 1

БОС 15 239 0 0 0 0 239 254 244 220 90% 229 15 0 0 0 15 132 10 0

СлОС 7 57 0 0 2 0 57 64 62 62 100% 57 5 0 0 0 5 25 2 0

ЯОС 3 74 0 0 2 0 74 77 76 75 99% 72 4 0 0 0 4 40 1 0

БОС 0 0 0 0 0% 0

СлОС 0 0 0 0 0% 0

ЯОС 0 0 0 0 0% 0

БОС 10 25 0 1 0 1 26 36 24 18 75% 20 4 0 0 0 4 37 12 6

СлОС 1 3 0 0 0 0 3 4 2 2 100% 2 0 0 0 0 0 6 2 0

ЯОС 0 2 1 0 0 0 2 2 2 2 100% 1 1 0 0 1 0 1 0 0

БОС 122 1392 4 4 1 3 1395 1517 1372 1213 88% 1211 161 54 28 4 75 1179 145 132

СлОС 36 661 0 3 9 0 661 697 646 602 93% 547 99 51 8 3 37 484 51 51

ЯОС 25 404 9 0 7 0 404 429 398 359 90% 325 73 13 15 6 39 318 31 37

БОС 1013 4812 13 4 46 25 4837 5850 4598 3491 76% 4019 579 54 47 4 474 4547 1252 585

СлОС 191 1535 5 3 15 1 1536 1727 1529 1363 89% 1338 191 51 8 3 129 1308 198 176

ЯОС 146 1126 9 0 28 3 1129 1275 929 651 70% 782 147 13 18 6 110 665 346 105

БОС 45

СлОС 16 Решения по дела за несъстоятелност

ЯОС 11 година година чл.630 чл.632 чл.705 чл.710 чл.735

БОС 10,83 8,51 БОС 4 70 1 7 2

СлОС 8,99 7,96 БОС СлОС 4 13 0 0 1

ЯОС 9,66 7,04 СлОС ЯОС 1 8 0 0 0

БОС 32 ЯОС

СлОС 10

ЯОС 6

БОС 11,28 8,40

СлОС 8,58 7,36

ЯОС 11,75 7,38

БОС 13

СлОС 6 БОС

ЯОС 5 СлОС

БОС 9,72 8,79 ЯОС

СлОС 9,68 8,97

ЯОС 7,15 6,63

БОС 425,75

СлОС 148,00 Изменени и допълнени от ВСС с Протокол № 49/01,10,2015 г.

ЯОС 120,00 Изменени и допълнени от СК на ВСС с Протокол № 29/20.12.2016 г.

БОС 13,74 10,80

СлОС 11,67 10,33

ЯОС 10,63 7,74

Изготвил:                                 

Ем. Николова

Отработени 

човекомесеци
Ю

Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.

Действителна 

натовареност - 

ОБЩО

Я

14 0

Натовареност на 

наказателните 

съдии

Ш

29 3 0

Приложение на чл.18, 

ал.1-3 от ЗСРСгодина
Брой дадени разрешения 

за изполсване на СРС

Брой изготвени и 

получени ВДС екз.№ 1

Брой  

наказателни 

съдии по щат 

Ч 105 38 0

87

Брой  граждански 

съдии по щат 
Х

3

Натовареност на 

гражданските 

съдии

Ц

Дадени разрешения за СРС (чл.29, ал.8 от ЗСРС)

ВСИЧКО  ДЕЛА Т

Брой съдии по 

щат - общо
У Постановени решения за 

промени по фир. дела и 

реш.по чл.25,28 и 29 от 

ЗТР 

Натовареност по 

щат - общо
Ф 7

44

Касационни и 

отмяна по чл.63 и 

70 ЗАНН

П

Админстративно 

наказателен 

характер дела

Р

Общо 

наказателни 

дела

С

Въззивни  

наказателни дела
Н

Частни  

наказателни дела 

ІІ инстанция

О



Брой %

а б 1 2 2а 2б 2в 3 4 5 6 6а 6б 7 8 8а 8б 8в 8г 9 10 11

2020 239 605 0 0 0 10 615 854 466 299 64% 330 136 0 3 0 133 844 388 95

2019 376 477 0 0 0 20 497 873 634 448 71% 360 274 0 8 0 266 870 239 190

2018 228 626 1 0 0 16 642 870 494 342 69% 326 168 0 4 0 164 778 376 164

2020 0 87 0 0 0 1 88 88 86 86 100% 76 10 0 0 0 10 0 2 27

2019 0 94 0 0 0 0 94 94 94 94 100% 80 14 0 0 0 14 0 0 38

2018 2 88 2 0 0 0 88 90 90 86 96% 78 12 0 0 0 12 0 0 47

2020 1 9 0 0 0 0 9 10 10 10 100% 5 5 0 0 0 5 0 0 0

2019 0 14 0 0 0 0 14 14 13 13 100% 8 5 0 0 0 5 0 1 2

2018 0 7 0 0 0 0 7 7 7 7 100% 4 3 0 0 0 3 0 0 0

2020 391 2686 11 0 52 6 2692 3083 2390 1562 65% 2219 171 0 2 0 169 2692 693 221

2019 221 1804 15 0 53 5 1809 2030 1639 1384 84% 1421 218 0 6 0 212 1601 391 320

2018 217 1507 10 0 52 6 1513 1730 1509 1286 85% 1282 227 0 5 0 222 1343 221 373

2020 38 940 0 0 20 1 941 979 914 878 96% 812 102 0 0 0 102 6 65 49

2019 41 730 0 0 34 2 732 773 735 726 99% 625 110 0 0 0 110 11 38 82

2018 55 789 0 0 24 2 791 846 805 794 99% 706 99 0 0 0 99 13 41 56

2020 498 682 3 0 0 8 690 1188 768 490 64% 608 160 0 17 0 143 997 420 254

2019 423 1001 2 0 0 23 1024 1447 949 657 69% 736 213 0 17 0 196 1275 498 309

2018 345 914 1 0 0 11 925 1270 847 630 74% 668 179 0 22 0 157 981 423 253

2020 0 7 0 0 0 0 7 7 6 6 100% 6 0 0 0 0 0 0 1 0

2019 1 5 0 0 0 0 5 6 6 6 100% 6 0 0 0 0 0 0 0 1

2018 1 21 0 0 0 0 21 22 21 21 100% 20 1 0 0 0 1 0 1 2

2020 1167 5016 14 0 72 26 5042 6209 4640 3331 72% 4056 584 0 22 0 562 4539 1569 646

2019 1062 4125 17 0 87 50 4175 5237 4070 3328 82% 3236 834 0 31 0 803 3757 1167 942

2018 848 3952 14 0 76 35 3987 4835 3773 3166 84% 3084 689 0 31 0 658 3115 1062 895

2020 61 310 5 6 0 2 312 373 297 231 78% 109 188 118 51 12 7 614 76 66

2019 55 319 1 13 0 1 320 375 314 259 82% 110 204 120 63 12 9 765 61 74

2018 55 289 5 5 0 3 292 347 292 239 82% 117 175 101 54 13 7 632 55 75

2020 18 1280 0 0 0 0 1280 1298 1259 1245 99% 1181 78 0 0 0 78 634 39 143

2019 26 1092 0 1 0 0 1092 1118 1100 1086 99% 1047 53 0 0 0 53 636 18 127

2018 17 1046 0 1 0 0 1046 1063 1037 1032 100% 1006 31 0 0 0 31 629 26 99

2020 0 121 0 0 0 0 121 121 121 121 100% 113 8 0 0 0 8 0 0 0

2019 0 134 0 0 0 0 134 134 134 134 100% 131 3 0 0 0 3 0 0 0

2018 0 128 0 0 0 0 128 128 128 128 100% 124 4 0 0 0 4 0 0 0

2020 68 346 2 0 13 346 414 329 198 60% 299 30 0 0 0 30 492 85 5

2019 87 379 3 0 10 0 379 466 398 268 67% 365 33 0 3 0 30 568 68 7

2018 83 380 5 0 16 0 380 463 376 237 63% 348 28 0 0 0 28 575 87 15

2020 25 370 0 0 4 0 370 395 382 357 93% 358 24 0 0 0 24 197 13 0

Частни   

наказателни дела 

РАЗПИТИ

М

Въззивни  

наказателни дела
Н

Частни  

наказателни дела 

ІІ инстанция

О

Общо граждански 

дела
И

НОХ  дела К

Частни  

наказателни дела І 

инстанция         

Л

Частни граждански  

дела ІІ инстанция
Е

Търговски дела Ж

Фирмени дела З

Частни граждански 

дела  без жалби за 

бавност

В

Разгледани жалби 

за бавност
Г

В срок до 3 месеца

Въззивни  

граждански дела
Д

Брой 

заседания
Всичко

Споразу- 

мения по 

чл.382 НПК

Споразум. 

по чл.384 

НПК , спог. 

по чл.24 ал. 

3 НПК или 

чл.234 ГПК

Върнати за 

доразследва

не

По други 

причини

Прекратени производства

Обобщен отчет за работата на окръжните съдилища в Бургаски апелативен район за 12 месеца на 2020, 2019 и 

2018 година

Граждански дела І 

инстанция 
А

Всичко за 

разглеждане

Със 

съдебен акт 

по същество

Върнати 

дела за 

ново 

разглеждане 

под нов 

номер

Повт. 

вненсени и 

образувани 

под нов 

номер след 

прекр. на 

съд.пр-во 

(чл. 42, ал. 2 

, чл. 249 и 

чл. 288, т. 1 

от НПК)

Обр. под 

нов No дела 

при 

повторно 

пост. 

въззивни 

жалби

Всичко

Свършени дела

Видове дела година

Висящи в 

началото на 

периода

Постъпили 

през 

отчетния 

период

В т.ч.

Продължава

щи дела под 

същия 

номер

Общо 

постъпили 

дела през 

отчетния 

период

Висящи в 

края на 

периода

Обжалвани и 

протестирани



2019 26 423 1 6 2 0 423 449 424 408 96% 381 43 0 0 0 43 234 25 0

2018 16 396 1 0 3 0 396 412 386 372 96% 361 25 0 0 0 25 185 26 1

2020 0 0 0 0 0% 0

2019 0 0 0 0 0 0 0% 0

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 11 30 1 1 0 1 31 42 28 22 79% 23 5 0 0 1 4 44 14 6

2019 9 32 0 0 0 0 32 41 30 27 90% 21 9 0 0 1 8 43 11 6

2018 3 22 0 0 0 0 22 25 16 14 88% 10 6 0 0 0 6 2 9 1

2020 183 2457 13 7 17 3 2460 2643 2416 2174 90% 2083 333 118 51 13 151 1981 227 220

2019 203 2379 5 20 12 1 2380 2583 2400 2182 91% 2055 345 120 66 13 146 2246 183 214

2018 174 2261 11 6 19 3 2264 2438 2235 2022 90% 1966 269 101 54 13 101 2023 203 191

2020 1350 7473 27 7 89 29 7502 8852 7056 5505 78% 6139 917 118 73 13 713 6520 1796 866

2019 1265 6504 22 20 99 51 6555 7820 6470 5510 85% 5291 1179 120 97 13 949 6003 1350 1156

2018 1022 6213 25 6 95 38 6251 7273 6008 5188 86% 5050 958 101 85 13 759 5138 1265 1086

2020 72

2019 73 Решения по дела за несъстоятелност

2018 75 година година чл.630 чл.632 чл.705 чл.710 чл.735

2020 10,24 8,17 2020 9 91 1 7 3

2019 8,93 7,39 2020 2019 14 95 0 8 5

2018 8,08 6,68 2019 2018 6 75 1 13 7

2020 48 2018

2019 47

2018 49

2020 10,78 8,06

2019 9,29 7,22

2018 8,22 6,42

2020 24

2019 26 2020

2018 26 2019

2020 9,18 8,39 2018

2019 8,28 7,69

2018 7,81 7,16

2020 693,75

2019 709,67 Изменени и допълнени от ВСС с Протокол № 49/01,10,2015 г.

2018 711,98 Изменени и допълнени от СК на ВСС с Протокол № 29/20.12.2016 г.

2020 12,76 10,17

2019 11,02 9,12

2018 10,22 8,44

Изготвил:                                 

Ем. Николова

49 1

0

200 70 0

Действителна 

натовареност - 

ОБЩО

Я

221 55

Отработени 

човекомесеци
Ю

Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.

Натовареност на 

наказателните 

съдии

Ш

196

Брой  граждански 

съдии по щат 
Х

87

Натовареност на 

гражданските 

съдии

Ц

Дадени разрешения за СРС (чл.29, ал.8 от ЗСРС)

Приложение на чл.18, 

ал.1-3 от ЗСРСгодина
Брой дадени разрешения 

за изполсване на СРС

Брой изготвени и 

получени ВДС екз.№ 1

Брой  наказателни 

съдии по щат 
Ч

ВСИЧКО  ДЕЛА Т

Брой съдии по щат 

- общо
У Постановени решения за 

промени по фир. дела и 

реш.по чл.25,28 и 29 от 

ЗТР 

Натовареност по 

щат - общо
Ф

89

54

Касационни и 

отмяна по чл.63 и 

70 ЗАНН

П

Админстративно 

наказателен 

характер дела

Р

Общо 

наказателни дела
С

Частни  

наказателни дела 

ІІ инстанция

О



 

гр. Бургас, ул.”Александровска” № 101, тел. 056/85 99 19, факс: 056/ 84 02 76 

e-mail: burgas-as@justice.bg,  https://burgas-as.justice.bg 

,   

 

          

 

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

       АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - БУРГАС ЗА ДЕЙНОСТТА ПО  

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ  

ЗА 2020 ГОДИНА 

 

Брой заявления по ЗДОИ 

постъпили 

заявления 

2020 г. 
разрешен 

достъп 

отказ за 

достъп 
основание 

брой брой  брой  нормативна уредба 

 

от граждани  

на      

 

 

3 

2 

 

 

 

чл. 34, ал. 3 и чл. 35, 

ал. 3, във вр. с чл. 24, 

ал. 2 от ЗДОИ   

Република 

България   

1 

 

чл. 38 от ЗДОИ 

 

от медии 

/журналисти/     

от юридически 

лица       

от чужденци и                  

лица без 

гражданство         

от 

неправителствена 

организация - 

сдружение     

от 

неправителствена 

организация - 

фондация     

Общо: 3 2 1 
 

 

mailto:burgas-as@justice.bg


 

 

 

 

 

О К РЪ Ж Е Н    СЪД 

 

 

ГР.  БУРГАС 



Бургас за 12

Свършени дела Прекратени производства

Брой %

а б 1 2 2а 2б 2в 3 4 5 6 6а 6б 7 8 8а 8б 8в 8г 9 10 11

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 171 353 7 360 531 272 163 60% 178 94 3 91 549 259 70

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 0 66 1 67 67 66 66 100% 59 7 7 1 24

2018 0 0 0 0% 0 x 0

2019 0 0 0 0% 0 x 0

2020 1 1 1 2 2 2 100% 2 0 x 0

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 333 1792 8 29 5 1797 2130 1648 1040 63% 1534 114 2 112 2014 482 148

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 30 700 16 1 701 731 677 642 95% 594 83 83 6 54 32

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 356 503 1 8 511 867 557 361 65% 437 120 14 106 799 310 179

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 0 5 5 5 4 4 100% 4 0 1

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 891 3420 9 0 45 22 3442 4333 3226 2278 71% 2808 418 0 19 0 399 3368 1107 453

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 36 153 2 3 2 155 191 153 107 70% 64 89 54 28 4 3 397 38 40

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 17 727 727 744 716 709 99% 678 38 38 381 28 82

2018 0 0 0 0% 0 x 0 x

2019 0 0 0 0% 0 x 0 x

2020 0 73 73 73 73 73 100% 67 6 6 x 0 x

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 44 175 2 1 175 219 162 86 53% 153 9 9 232 57 4

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 15 239 239 254 244 220 90% 229 15 15 132 10 0

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 10 25 1 1 26 36 24 18 75% 20 4 4 37 12 6

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 122 1392 4 4 1 3 1395 1517 1372 1213 88% 1211 161 54 28 4 75 1179 145 132

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 1013 4812 13 4 46 25 4837 5850 4598 3491 76% 4019 579 54 47 4 474 4547 1252 585

Касационни и отмяна 

по чл.63 и 70 ЗАНН
П

НОХ  дела К

Частни  наказателни 

дела І инстанция         
Л

Частни   наказателни 

дела РАЗПИТИ
М

Въззивни  

наказателни дела
Н

Частни  наказателни 

дела ІІ инстанция
О

Админстративно 

наказателен 

характер дела

Р

Общо наказателни 

дела
С

ВСИЧКО  ДЕЛА Т

Фирмени дела З

Общо граждански 

дела
И

Частни граждански 

дела  без жалби за 

бавност

В

Разгледани жалби за 

бавност
Г

Въззивни  

граждански дела
Д

Частни граждански  

дела ІІ инстанция
Е

Търговски дела Ж

Споразум. по 

чл.384 НПК , 

спог. по чл.24 

ал. 3 НПК или 

чл.234 ГПК

Върнати за 

доразслед

ване

По други 

причини

Граждански дела І 

инстанция 
А

Повт. вненсени и 

образувани под нов 

номер след прекр. 

на съд.пр-во (чл. 42, 

ал. 2 , чл. 249 и чл. 

288, т. 1 от НПК)

Обр. под нов 

No дела при 

повторно 

пост. 

въззивни 

жалби

Върнати дела 

за ново 

разглеждане 

под нов номер

Продължа

ващи дела 

под същия 

номер

В т.ч.

Видове дела

Приложение № 1

месеца  на  2020  г.

година

Висящи в 

началото 

на 

периода

Постъпили 

през 

отчетния 

период

Всичко за 

разглеждане

Със 

съдебен 

акт по 

същество

Общо 

постъпили 

дела през 

отчетния 

период

Брой 

заседания

Висящи в 

края на 

периода

Обжалвани и 

протестираниВсичко

В срок до 3 месеца

Отчет за работата на    Окръжен   съд     град

Всичко

Споразу- 

мения по 

чл.382 

НПК



2018

2019 Решения по дела за несъстоятелност

2020 45 година година чл.630 чл.632 чл.705 чл.710 чл.735

2018 0,00 0,00 2018

2019 0,00 0,00 2018 2019

2020 10,83 8,51 2019 2020 4 70 1 7 2

2018 2020

2019

2020 32

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 11,28 8,40

2018

2019 2018

2020 13 2019

2018 0,00 0,00 2020

2019 0,00 0,00

2020 9,72 8,79

2018

2019 Изменени и допълнени от ВСС с Протокол № 49/01,10,2015 г.

2020 425,75 Изменени и допълнени от СК на ВСС с Протокол № 29/20.12.2016 г.

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 13,74 10,80

Изготвил: Женя Атанасова Съд.администратор: Сати Папазян

Телефон: 056/879-439

e-mail: judge@os-burgas.org Административен ръководител: Росица Темелкова                     

/подпис и печат/

Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.

Брой  граждански 

съдии по щат 
Х

38 0

Дадени разрешения за СРС (чл.29, ал.8 от ЗСРС)

Приложение на чл.18, 

ал.1-3 от ЗСРСгодина

Брой дадени 

разрешения за 

изполсване на СРС

Брой изготвени и получени 

ВДС екз.№ 1

105

Натовареност на 

гражданските съдии
Ц

Действителна 

натовареност - 

ОБЩО

Я

Натовареност на 

наказателните съдии
Ш

Отработени 

човекомесеци
Ю

Брой  наказателни 

съдии по щат 
Ч

7

Брой съдии по щат - 

общо
У Постановени решения 

за промени по фир. 

дела и реш.по чл.25,28 

и 29 от ЗТР 

Натовареност по 

щат - общо
Ф



  

 

 

 

ОКРЪЖЕН    СЪД 

 

 

 

ГР.  СЛИВЕН 



СЛИВЕ за 12

Свършени дела Прекратени производства

Брой %

а б 1 2 2а 2б 2в 3 4 5 6 6а 6б 7 8 8а 8б 8в 8г 9 10 11

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 52 176 176 228 154 115 75% 119 35 35 262 74 19

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 13 13 13 12 12 100% 11 1 1 1 3

2018 0 0 0 0% 0 x 0

2019 0 0 0 0% 0 x 0

2020 0 0 0 0% 0 x 0

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 25 431 3 6 1 432 457 420 385 92% 393 27 27 399 37 46

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 4 164 164 168 162 161 99% 153 9 9 0 6 9

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 74 88 2 88 162 133 86 65% 113 20 20 163 29 48

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 0 2 2 2 2 2 100% 2 0 0 0

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 155 874 5 0 6 1 875 1030 883 761 86% 791 92 0 0 0 92 824 147 125

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 18 98 0 3 98 116 93 78 84% 28 65 51 8 3 3 169 23 16

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 0 392 0 392 392 385 381 99% 374 11 11 175 7 35

2018 0 0 0 0% 0 x 0 x

2019 0 0 0 0% 0 x 0 x

2020 0 23 0 23 23 23 23 100% 21 2 2 x 0 x

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 10 88 0 7 88 98 81 56 69% 65 16 16 109 17 0

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 7 57 0 2 57 64 62 62 100% 57 5 5 25 2 0

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 0 0 0 0% 0 0

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 1 3 3 4 2 2 100% 2 0 6 2 0

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 36 661 0 3 9 0 661 697 646 602 93% 547 99 51 8 3 37 484 51 51

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 191 1535 5 3 15 1 1536 1727 1529 1363 89% 1338 191 51 8 3 129 1308 198 176

Приложение № 1

месеца  на  2020 г.

година

Висящи в 

началото 

на 

периода

Постъпили 

през 

отчетния 

период

Всичко за 

разглеждане

Със 

съдебен 

акт по 

същество

Общо 

постъпили 

дела през 

отчетния 

период

Брой 

заседания

Висящи в 

края на 

периода

Обжалвани и 

протестираниВсичко

В срок до 3 месеца

Отчет за работата на    Окръжен   съд     град

Всичко

Споразу- 

мения по 

чл.382 

НПК

Споразум. по 

чл.384 НПК , 

спог. по чл.24 

ал. 3 НПК или 

чл.234 ГПК

Върнати за 

доразслед

ване

По други 

причини

Граждански дела І 

инстанция 
А

Повт. вненсени и 

образувани под нов 

номер след прекр. 

на съд.пр-во (чл. 42, 

ал. 2 , чл. 249 и чл. 

288, т. 1 от НПК)

Обр. под нов 

No дела при 

повторно 

пост. 

въззивни 

жалби

Върнати дела 

за ново 

разглеждане 

под нов номер

Продължа

ващи дела 

под същия 

номер

В т.ч.

Видове дела

Фирмени дела З

Общо граждански 

дела
И

Частни граждански 

дела  без жалби за 

бавност

В

Разгледани жалби за 

бавност
Г

Въззивни  

граждански дела
Д

Частни граждански  

дела ІІ инстанция
Е

Търговски дела Ж

Админстративно 

наказателен 

характер дела

Р

Общо наказателни 

дела
С

ВСИЧКО  ДЕЛА Т

Касационни и отмяна 

по чл.63 и 70 ЗАНН
П

НОХ  дела К

Частни  наказателни 

дела І инстанция         
Л

Частни   наказателни 

дела РАЗПИТИ
М

Въззивни  

наказателни дела
Н

Частни  наказателни 

дела ІІ инстанция
О



2018

2019 Решения по дела за несъстоятелност

2020 16 година година чл.630 чл.632 чл.705 чл.710 чл.735

2018 0,00 0,00 2018

2019 0,00 0,00 2018 2019

2020 8,99 7,96 2019 2020 4 13 1

2018 2020

2019

2020 10

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 8,58 7,36

2018

2019 2018

2020 6 2019

2018 0,00 0,00 2020

2019 0,00 0,00

2020 9,68 8,97

2018

2019 Изменени и допълнени от ВСС с Протокол № 49/01,10,2015 г.

2020 148 Изменени и допълнени от СК на ВСС с Протокол № 29/20.12.2016 г.

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 11,67 10,33 Административен ръководител: Мартин Данчев 

Изготвил: Т. Иванова; Зл. Димитрова Съд.администратор: Албена Ганчева

Телефон: 044 616 401 /подпис и печат/

e-mail:sliven-os@justice.bg

44

Брой съдии по щат - 

общо
У Постановени решения 

за промени по фир. 

дела и реш.по чл.25,28 

и 29 от ЗТР 

Натовареност по 

щат - общо
Ф

Натовареност на 

гражданските съдии
Ц

Действителна 

натовареност - 

ОБЩО

Я

Натовареност на 

наказателните съдии
Ш

Отработени 

човекомесеци
Ю

Брой  наказателни 

съдии по щат 
Ч

0

Дадени разрешения за СРС (чл.29, ал.8 от ЗСРС)

Приложение на чл.18, 

ал.1-3 от ЗСРСгодина

Брой дадени 

разрешения за 

изполсване на СРС

Брой изготвени и получени 

ВДС екз.№ 1

87

Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.

Брой  граждански 

съдии по щат 
Х

14
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Ямбол за 12

Свършени дела Прекратени производства

Брой %

а б 1 2 2а 2б 2в 3 4 5 6 6а 6б 7 8 8а 8б 8в 8г 9 10 11

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 16 76 3 79 95 40 21 53% 33 7 7 33 55 6

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 8 8 8 8 8 100% 6 2 2 0 0

2018 0 0 0 0% 0 x 0

2019 0 0 0 0% 0 x 0

2020 8 8 8 8 8 100% 3 5 5 x 0

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 33 463 17 463 496 322 137 43% 292 30 30 279 174 27

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 4 76 4 76 80 75 75 100% 65 10 10 0 5 8

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 68 91 91 159 78 43 55% 58 20 3 17 35 81 27

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 0 0 0 0 0 0% 0 0 0

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 121 722 0 0 21 3 725 846 531 292 55% 457 74 0 3 0 71 347 315 68

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 7 59 3 59 66 51 46 90% 17 34 13 15 5 1 48 15 10

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 1 161 5 161 162 158 155 98% 129 29 29 78 4 26

2018 0 0 0 0% 0 x 0 x

2019 0 0 0 0% 0 x 0 x

2020 25 25 25 25 25 100% 25 0 x 0 x

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 14 83 5 83 97 86 56 65% 81 5 5 151 11 1

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 3 74 2 74 77 76 75 99% 72 4 4 40 1

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 0 0 0 0% 0 0

2018 0 0 0 0% 0 0

2019 0 0 0 0% 0 0

2020 0 2 1 2 2 2 2 100% 1 1 1 1 0

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 25 404 9 0 7 0 404 429 398 359 90% 325 73 13 15 6 39 318 31 37

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 146 1126 9 0 28 3 1129 1275 929 651 70% 782 147 13 18 6 110 665 346 105

Касационни и отмяна 

по чл.63 и 70 ЗАНН
П

НОХ  дела К

Частни  наказателни 

дела І инстанция         
Л

Частни   наказателни 

дела РАЗПИТИ
М

Въззивни  

наказателни дела
Н

Частни  наказателни 

дела ІІ инстанция
О

Админстративно 

наказателен 

характер дела

Р

Общо наказателни 

дела
С

ВСИЧКО  ДЕЛА Т

Фирмени дела З

Общо граждански 

дела
И

Частни граждански 

дела  без жалби за 

бавност

В

Разгледани жалби за 

бавност
Г

Въззивни  

граждански дела
Д

Частни граждански  

дела ІІ инстанция
Е

Търговски дела Ж

Споразум. по 

чл.384 НПК , 

спог. по чл.24 

ал. 3 НПК или 

чл.234 ГПК

Върнати за 

доразслед

ване

По други 

причини

Граждански дела І 

инстанция 
А

Повт. вненсени и 

образувани под нов 

номер след прекр. 

на съд.пр-во (чл. 42, 

ал. 2 , чл. 249 и чл. 

288, т. 1 от НПК)

Обр. под нов 

No дела при 

повторно 

пост. 

въззивни 

жалби

Върнати дела 

за ново 

разглеждане 

под нов номер

Продължа

ващи дела 

под същия 

номер

В т.ч.

Видове дела

Приложение № 1

месеца  на  2020г.

година

Висящи в 

началото 

на 

периода

Постъпили 

през 

отчетния 

период

Всичко за 

разглеждане

Със 

съдебен 

акт по 

същество

Общо 

постъпили 

дела през 

отчетния 

период

Брой 

заседания

Висящи в 

края на 

периода

Обжалвани и 

протестираниВсичко

В срок до 3 месеца

Отчет за работата на    Окръжен   съд     

Всичко

Споразу- 

мения по 

чл.382 

НПК



2018

2019 Решения по дела за несъстоятелност

2020 11 година година чл.630 чл.632 чл.705 чл.710 чл.735

2018 0,00 0,00 2018

2019 0,00 0,00 2018 2019

2020 9,66 7,04 2019 2020 1 8

2018 2020

2019

2020 6

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 11,75 7,38

2018

2019 2018

2020 5 2019

2018 0,00 0,00 2020

2019 0,00 0,00

2020 7,15 6,63

2018

2019 Изменени и допълнени от ВСС с Протокол № 49/01,10,2015 г.

2020 120 Изменени и допълнени от СК на ВСС с Протокол № 29/20.12.2016 г.

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

2020 10,63 7,74 Административен ръководител:               

Изготвил: И.Георгиева Съд.администратор: ВАСИЛ ПЕТКОВ

Телефон:046688822 С.Колева /подпис и печат/

e-mail:info@os-yambol.org

Утвърдени от ВСС с Протокол № 3/21.01.09г.

Брой  граждански 

съдии по щат 
Х

3

Дадени разрешения за СРС (чл.29, ал.8 от ЗСРС)

Приложение на чл.18, 

ал.1-3 от ЗСРСгодина

Брой дадени 

разрешения за 

изполсване на СРС

Брой изготвени и получени 

ВДС екз.№ 1

29

Натовареност на 

гражданските съдии
Ц

Действителна 

натовареност - 

ОБЩО

Я

Натовареност на 

наказателните съдии
Ш

Отработени 

човекомесеци
Ю

Брой  наказателни 

съдии по щат 
Ч

3

Брой съдии по щат - 

общо
У Постановени решения 

за промени по фир. 

дела и реш.по чл.25,28 

и 29 от ЗТР 

Натовареност по 

щат - общо
Ф


