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На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, съгласно приетия 

годишен план за провеждане на годишни планови и контролни проверки от 

Инспектората към Висшия съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и 

следствените отдели към окръжните прокуратури за 2015 г. и Заповед № КП-

01-11/25.09.2015 г. на главния инспектор на Инспектората към Висшия 

съдебен съвет, се извърши годишна планова контролна проверка в 

Апелативен съд - Бургас. 

Проверката се извърши в периода между 28.09.2015 г. и 02.10.2015 г. 

от инспектор Весела Николова и експертите: Ирина Цачева и Николай Илиев. 

Цел на извършване на проверката: Контрол по изпълнението на 

препоръките, дадени с Акт за резултати от извършена комплексна планова 

проверка изх. № ПП-01-40/09.07.2013 г. на Апелативен съд-Бургас, изготвен 

на основание Заповед № ПП-01-40/07.05.2013 г. на главния инспектор на 

ИВСС. 

Източници на информация: Акт за резултати от извършена 

комплексна планова проверка изх. № ПП-01-40/09.07.2013 г. на Апелативен 

съд-Бургас, изготвен на основание Заповед № ПП-01-40/07.05.2013 г. на 

главния инспектор на ИВСС. Плановата проверка е извършена от инспектор 

Весела Николова, като обхватът й е включвал извършване на цялостен анализ 

и оценка на организацията на административната дейност на Апелативен съд 

– Бургас и организацията по образуване, движение и приключване на 

въззивните граждански дела и въззивните търговски дела, образувани в съда 

през 2011 г., 2012 г. и в периода от 01.01.2013 г. до 30.04.2013 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ и ПРЕПОРЪКИ по Акта за резултати от 

извършената комплексна планова проверка: 

 

През проверявания период в Апелативен съд-Бургас общото 

ръководство на съда се е осъществявало от административния ръководител - 

председател съдия Яни Бахчеванов. В съда са работили 16 съдии, които в 

съответствие с разпоредбата на чл. 103 от Закона за съдебната власт са били 

разпределени в три отделения – Наказателно, Гражданско и Търговско. През 

проверявания период Гражданско отделение е включвало следните съдии: 

Златина Иванова – заместник-председател на съда и ръководител на 

отделението, Мария Тончева, Иван Иванов, Румяна Калошева – Манкова, 

Събина Христова; в Търговско отделение са работили следните съдии: 

Емилия Нашева – заместник-председател на съда и ръководител на 

отделението, Румяна Казларова, Лучия Дерелиева, Нели Събева, Димитър 

Димитров. С Решение № 1/10.01.2013 г. на Висшия съдебен съвет, взето на 

заседание от тази дата, Димитър Димитров – съдия в Търговско отделение, е 

освободен от заеманата длъжност поради навършване на 65-годишна възраст 

- чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт. 
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В хода на плановата проверка е констатирано, че образуваните в съда 

търговски дела не са подреждани в папки с жълт цвят в съответствие с 

изискването на чл. 92, ал. 1 от ПАРОАВАС /отм./. 

Установено е, че по малък брой дела е допускано незначително 

отклонение в срокове за изготвяне на крайни съдебни актове. Общият брой на 

забавените решения /основно в Гражданско отделение/, отнесен към 

неголямата натовареност на съдиите от двете отделения, е обосновал извод за 

нуждата от предприемане на мерки, които да подобрят този показател в 

работата на съда. 

При проверката е установено, че в Акт на Върховния касационен съд, 

изготвен на основание чл. 114, ал. 1, т. 6 и ал. 3 от ЗСВ и Заповед № 

276/27.02.2013 г. на председателя на ВКС, се съдържат констатации, че в 

Апелативен съд – Бургас се образуват дела по нередовни въззивни жалби, 

които се прекратяват и се връщат за отстраняване на нередовности, а след 

повторното им връщане на контролната инстанция, се образуват под нов 

номер. В тази връзка в Акта за резултати от планова проверка ИВСС е 

коментирал необходимостта съдиите от двете отделения да обсъдят 

възможността проверката на редовността на въззивните жалби и въззивните 

частни жалби да бъде извършвана преди образуването им в дела, за да бъдат 

избегнати случаите, в които се образуват производства без да са налице 

процесуалните изисквания за това, съответно да се образуват дела под нов 

номер със същия предмет. 

 

С оглед направените констатации и изводи, на основание чл. 58, ал. 2 

от Закона за съдебната власт, ИВСС е дал следните препоръки на 

председателя на Апелативен съд-Бургас: 

 

1. Да бъдат предприети действия за спазване на разпоредбата на чл. 

92, ал. 1 от ПАРОАВАС, като книжата по образуваните търговски дела се 

поставят в папки – жълт цвят. 

2. Да се създадат условия и механизми, с оглед констатациите за 

изолирани случаи на просрочия от близо два месеца по някои дела и предвид 

липсата на прекомерна натовареност на съдиите от Гражданско отделение, да 

не се допуска забавяне при постановяване на крайните съдебни актове. 

3. В протокола, удостоверяващ извършеното електронно 

разпределение на делата, да се посочват съдиите, които не участват при 

разпределението, както и да се отразяват основанията, поради които са 

изключени от избора. 

4. Да бъде обсъдена възможността проверката на редовността на 

въззивните жалби и въззивните частни жалби да бъде извършвана преди 

образуването им в дела, с цел да се избегнат случаите, в които се образуват 

производства без да са налице процесуалните изисквания за това. 
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КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА КОНТРОЛНА 

ПРОВЕРКА 

 

С решение на Висшия съдебен съвет, обективирано в Протокол № 44 

от заседание, проведено на 30.07.2015 г., за административен ръководител-

председател на Апелативен съд-Бургас е избрана съдия Деница Вълева 

Вълкова-Петкова. Към момента на извършване на контролната проверка 

общото административно ръководство на съда се осъществява от съдия 

Деница Вълкова-Петкова. 

 

В хода на контролната проверка и след посещение, направено в 

служба „Съдебно деловодство”, се установи, че всички съдебни книжа, във 

връзка с които се образуват търговски дела, се подреждат в папки с оранжев 

цвят в съответствие с действащата разпоредба на чл. 78, ал. 1 от Правилника 

за администрацията на съдилищата. В отговор на дадените с Акта за 

резултати от планова проверка препоръки в този смисъл административният 

ръководител е издал Заповед № АД-06-113/25.07.2013 г. 

 

От справките, предоставени от Апелативен съд-Бургас за нуждите на 

контролната проверка, се констатира, че в Търговско отделение по всички 

дела, обявени за решаване в периода след приключване на плановата 

проверка до 30.06.2015 г., съдебните актове са постановявани преди изтичане 

на срока, регламентиран в чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от ГПК. През същия период 

съдиите от Гражданско отделение са изготвяли крайните съдебни актове 

както преди изтичане на едномесечния срок, така и в пренебрежимо малко 

отклонение след неговото изтичане /3, 4 дни/, поради което следва да се 

направи категоричен извод, че съдебните решения в двете отделения са 

постановявани в инструктивния едномесечен срок. 

 

В изпълнение на дадените от ИВСС препоръки, председателят на 

Апелативен съд-Бургас, със Заповед № АД-06-109/25.07.2013 г., е разпоредил 

в протокола за случайно разпределение на делата да бъде изписвана 

причината, поради която даден съдия е изключен от разпределение. При 

извършената контролна проверка се констатира, че по въззивните граждански 

и въззивните търговски дела се прилага пълният протокол за електронния 

избор на докладчик, удостоверяващ съдиите, между които е извършено 

разпределението; при какъв процент натовареност участват при 

разпределението; брой дела на съдия, разпределени от съответния вид до 

момента; причините за изключването на съдия от избора, съответно за 

определянето на конкретен докладчик. 

 

С писма от 20.06.2013 г. на административния ръководител съдия Яни 

Бахчеванов, изготвени във връзка с извършена проверка от Върховния 

касационен съд, на председателите на окръжните съдилища от апелативния 

район е указано да не се изпращат за разглеждане граждански и търговски 
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дела, без да са изпълнени задълженията по чл. 262, ал. 2 и чл. 275, ал. 2, вр. с 

чл. 262, ал. 2 от ГПК. С писмата е изпратен примерен образец на приложение 

към жалбите, които да се попълват при изпращане на делото на 

контролиращия съд, с цел улесняване на проверката за изпълнение на 

задълженията на въззивния съд. В 12 пункта примерният образец 

конкретизира подлежащите на проверка обстоятелства от страна на 

съответния окръжен съд. 

Отделно от това, във връзка с дадените от ВКС и ИВСС препоръки, 

председателят на Апелативен съд-Бургас е издал Заповед № АД-06-

110/25.07.2013 г. и Заповед № АД-06-112/25.07.2013 г. 

Със Заповед № АД-06-110/25.07.2015 г. в т. 1 е разпоредено съдебните 

помощници да извършват проверка по редовността и допустимостта на 

жалбите по гражданските и търговските дела преди тяхното образуване, като 

ги докладват на ръководителите на съответното отделение, и при 

констатирани нередовности, да се връщат на първоинстанционните 

съдилища. Съгласно т. 2 от заповедта прекратените и повторно постъпили 

дела в Апелативен съд-Бургас не се образуват под нов номер, а 

разглеждането им продължава с определения съдия, избран на случаен 

принцип при първоначалното образуване на делото. В т. 3 от същата заповед 

е предвидено в кои случаи прекратените и върнати търговски и граждански 

дела да се образуват под нов номер и да се разглеждат от първоначално 

избрания докладчик - върнати за отстраняване на очевидна фактическа 

грешка или за допълване на непълно съдебно решение. 

Със Заповед № АД-06-112/25.07.2013 г. е разпоредено съдебните 

състави и съдиите-докладчици да изискват за прилагане необходимите книжа 

от първоинстанционните съдилища, без да прекратяват въззивните дела на 

това основание. Със същата заповед още е предвидено делата, преди да бъдат 

прекратени на това основание, да бъдат докладвани на председателя на съда 

или на съответните ръководители на отделения. 

 

В резултат на първата от двете заповеди са създадени отделни 

регистри на разпорежданията на Апелативен съд-Бургас за върнатите 

граждански и търговски дела на Окръжните съдилища, поради 

недопустимост или нередовност на подадените въззивни жалби. 

 

От създадения Регистър – Гражданско отделение /считано от 

13.09.2013 г./ е видно, че от 13.09.2013 г. до 29.11.2013 г. са регистрирани 5 

дела, които са върнати за администриране на съответния окръжен съд – 

Окръжен съд-Бургас – 4; Окръжен съд-Ямбол – 1. 

За 2014 г. /за периода от 29.01.2014 г. до 27.11.2014 г./ са регистрирани 

следните 39 дела, върнати за администриране на съответния окръжен съд: 

Окръжен съд-Бургас – 29; Окръжен съд-Ямбол – 4; Окръжен съд-Сливен - 5; 

Окръжен съд-Шумен – 1 /след отвод на Апелативен съд-Варна/. 

За периода от 08.01.2015 г. до 01.09.2015 г. включително са върнати 

следните 26 дела на съответния окръжен съд: Окръжен съд-Бургас – 16; 
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Окръжен съд-Ямбол – 1; Окръжен съд-Сливен - 5; Софийски градски съд – 4 

/след отвод на Апелативен съд-София/. За целия период от създаването на 

регистъра до момента на извършване на контролната проверка са върнати 

общо 70 въззивни граждански дела. 

 

От Регистъра – Търговско отделение се установява, че през 2013 г. са 

върнати само две дела 2 дела на съответния окръжен съд - първото дело е 

вписано в книгата на 20.11.2013 г. и е върнато на Окръжен съд-Ямбол. 

Второто дело е върнато на 09.12.2013 г. на Окръжен съд-Бургас. 

За 2014 г. са върнати следните 24 дела на съответния окръжен съд: 

Окръжен съд-Бургас - 17; Окръжен съд-Ямбол - 2; Окръжен съд-Сливен - 4; 

Окръжен съд-Добрич – 1. 

През 2015 г. /за периода  от 24.01.2015 г. до 19.08.2015 г./ са върнати 

следните 26 дела: Окръжен съд-Бургас – 22 дела; Окръжен съд-Ямбол - 1; 

Окръжен съд-Сливен – 3. За целия период, след създаване на регистъра, са 

върнати общо 52 въззивни търговски дела. 

Трябва да се отбележи, че статистиката на върнатите въззивни 

граждански и въззивни търговски дела до 25.08.2015 г. отчита всички 

разпореждания за връщане, в това число влизат върнати жалби преди да са 

образувани във въззивни производства. След посочената дата се отчитат 

всички върнати дела, след като са били образувани във въззивни 

производства, тъй като съгласно Заповед № АД-06-127/25.08.2015 г. на 

административния ръководител на съда всички постъпили 

първоинстанционни дела се образуват във въззивни производства и след това 

се извършва проверка относно тяхната редовност и допустимост. 

От фактите е видно, че за целия период, през който в съда се отчитат 

разпорежданията за връщане, са върнати общо 122 въззивни жалби и дела. 

Анализът на данните за 2014 г. и 2015 г. сочи, че най-голям брой жалби и 

дела са върнати на Окръжен съд-Бургас, което е логично, предвид 

обстоятелството, че това е най-големият и натоварен окръжен съд в 

апелативния район. Съгласно данните, съдържащи се в отчетните доклади за 

дейността на Окръжен съд-Бургас, същият е 4-ти по големина и натовареност 

окръжен съд в страната. 

 

С Правилника за администрацията на съдилищата /ПАС/, обн. в 

„Държавен вестник” № 8/28.01.2014 г., са създадени правила, съгласно които 

при повторно постъпване в съда на въззивни жалби по граждански, търговски 

и наказателни дела, производствата по които са били прекратени и делата 

върнати на първоинстанционния съд /за поправка на очевидна фактическа 

грешка, допълване, изменение в частта за разноските на решението или 

отстраняване на нередовности и за администриране на жалбата/, делото се 

образува под нов номер и се разпределя на първоначалния докладчик – чл. 76, 

ал. 2 от ПАС. Изречение второ на същата норма сочи, че тези случаи следва 

да се отчитат в отделна графа в статистическите формуляри. 
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Със Заповед № АД-06-036/07.05.2014 г. председателят на съда /съдия 

Бахчеванов/ е отменил т. 2 и т. 3 от Заповед № АД-06-110/25.07.2013 г. и е 

разпоредил да се спазва разпоредбата на чл. 76, ал. 9 от ПАС. 

Със Заповед № АД-06-127/25.08.2015 г. на административния 

ръководител на Апелативен съд-Бургас /съдия Деница Вълкова-Петкова/ е 

отменено действието на Заповед № АД-06-110/25.07.2013 г. и Заповед № АД-

06-112/25.07.2013 г. Със същата е разпоредено да се образуват дела по всички 

постъпили в съда въззивни жалби, въззивни частни жалби, въззивни протести 

и въззивни частни протести срещу актове на окръжните съдилища от 

съдебния район. Проверката по редовността на жалбите и протестите е 

възложена изцяло в правомощията на определения съдия-докладчик след 

образуване на делото, като в случаите на прекратено производство и 

повторното му връщане, същото се образува под нов номер и се разпределя 

на първоначално определения докладчик. В заповедта изрично е предвидено, 

че се запазва въведеният в гражданско и търговско отделение на съда 

регистър на върнатите в окръжните съдилища граждански и търговски дела, в 

които, освен разпорежданията на докладчика, се вписват и определенията на 

съдебните състави на върнатите поради недопустимост или нередовност 

въззивни жалби. 

С последната заповед проверката на редовността на въззивните жалби 

е изместена във времето. Функциите по изследването на тези въпроси са 

предоставени изключително на докладчика, на когото делото е разпределено 

за разглеждане след неговото образуване. Това означава, че жалбата не може 

да бъде върната преди образуването на делото, каквато възможност е била 

предвидена със Заповед № АД-06-110/25.07.2015 г. Изместването на момента 

на проверката и отпадането на възможността въззивната жалба да бъде 

върната на първоинстанционния съд преди по нея да бъде образувано дело 

във въззивната инстанция, създава условия за изкуствено увеличаване на 

общия брой дела, образувани за разглеждане в конкретния случай от 

апелативния съд. В същото време с разпоредбата на чл. 76, ал. 9, изр. 2-ро от 

ПАС са регулирани тези случаи, доколкото нормата предвижда, че за тях се 

води отделна статистика, включително в съответния софтуер за случайно 

разпределение на делата. В този смисъл увеличението на общия брой дела, 

резултат от образуването и прекратяването на производства пред въззивния 

съд поради нередовност и недопустимост на въззивната жалба, не може да 

създаде картина на изкуствено завишена натовареност на съответния съд.  

Прекратяването и връщането на дела за отстраняване на нередовности, 

установени едва от контролиращия съд, е предпоставка за удължаване на 

времето за приключване на съдебните производства със стабилен съдебен 

акт. Това обстоятелство налага администриращият въззивната жалба 

първоинстанционен съд стриктно да изпълнява задълженията си, предвидени 

в чл. 262 от ГПК, с цел да бъдат избегнати случаите, в които делата се връщат 

от контролиращия съд. Създадените от Апелативен съд-Бургас регистри на 

разпорежданията на докладчиците, съответно определенията на съдебните 

състави, с които се прекратяват и връщат дела на първоинстанционния съд, са 
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сполучлива форма за изследване и анализ на причините, водещи до тези 

случаи на забавяне на съдебни производства. Ограничаването на броя на 

делата в конкретния случай, върнати на окръжните съдилища от съдебния 

район, може да бъде постигнато в голяма степен чрез прецизно изследване на 

обстоятелствата, подлежащи на проверка от администриращите съдилища, в 

това число чрез придържане към изготвения образец на приложение към 

въззивните жалби, предоставен на окръжните съдилища от административния 

ръководител на Апелативен съд-Бургас. Редуцирането на случаите, в които 

прекратяването и връщането на дела става причина за забавяне 

приключването на съдебни производства със стабилен акт по вина на съда, 

изисква засилен системен контрол от страна на въззивния съд за спазване на 

задълженията, вменени на първоинстанционните съдилища с нормата на чл. 

262 от ГПК. 

 

Предвид изложеното, на основание чл. 58, ал. 2 от Закона за 

съдебната власт, Инспекторатът към ВСС дава следната препоръка: 

 

Административният ръководител на Апелативен съд-Бургас, предвид 

правомощията си по чл. 106, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт, да 

предприеме действия за осъществяване на системен контрол върху работата 

на окръжните съдилища от апелативния район за стриктно спазване на 

задълженията им, регламентирани в чл. 262 от ГПК. 

 

В едномесечен срок от връчването на акта, на основание чл. 58, ал. 2 

във вр. с ал. 4 от ЗСВ, председателят на Апелативен съд-Бургас да уведоми 

главния инспектор на Инспектората към ВСС за мерките, предприети в 

изпълнение на препоръката. 

 

На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за съдебната власт, настоящият 

акт да се изпрати на административния ръководител на Апелативен съд-

Бургас. 

 

След изтичане на срока по чл. 58, ал. 3, изр. 2-ро от ЗСВ, копие на акта 

да се изпрати на председателя на Върховния касационен съд и на Висшия 

съдебен съвет на електронен носител. 

 

 

    ИНСПЕКТОР: 

 

н. и.       /ВЕСЕЛА НИКОЛОВА/ 


