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 На основание чл. 58 от Закона за съдебната власт, приетата годишна 
програма за провеждане на планови проверки от Инспектората към Висшия 
съдебен съвет на съдилищата, прокуратурите и следствените отдели към 
окръжните прокуратури за 2022 г. и Заповед № ПП-22-49/01.09.2022 г. на 
главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, се извърши 
комплексна планова проверка в Апелативен съд- Бургас. 

Проверката се извърши в периода 12.09.2022 г. до 15.09.2022 г. от 
главния инспектор Теодора Точкова и експертите: Ирина Цачева и Костадин 
Ликоманов. 
 Цел на проверката: извършване на цялостен анализ и оценка на 
организацията на административната дейност на Апелативен съд- Бургас; 
организацията по образуването, движението и приключването на въззивните 
граждански и въззивните търговски дела в установените срокове. 
 Предмет: проверка на въззивните граждански и въззивните търговски 
дела, разгледани в Апелативен съд- Бургас.  
 Проверяван период: включва въззивни граждански и въззивни търговски 
дела, образувани в периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г., както и на делата, 
образувани преди 01.01.2021 г. и неприключени към момента на проверката.  

Задачата на проверката е определена съгласно Методиката за 
провеждане на проверки на органите на съдебната власт от екипи на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет, приета с решение по Протокол № 
10/08.03.2016 г., изм. и доп. с решение по Протокол № 11/11.07.2022 г. от 
ИВСС. 

Метод за извършване: чрез непосредствена проверка на деловодните 
книги и регистри, анализ на документацията и справки от електронната 
деловодна система, годишния доклад на съда за 2021 г., заповеди, протоколи 
от общи събрания и работни срещи, произволно избрани дела и др. 

  
 

 I. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА 
АПЕЛАТИВЕН СЪД- БУРГАС 
 
 1. Щатна осигуреност на Апелативен съд- Бургас за проверявания 
период.  
 През периода 01.01.2021 г. - 09.02.2022 г. общото организационно 
ръководство на Апелативен съд- Бургас се е осъществявало от съдия Пламен 
Синков, назначен с решение по Протокол № 30 от 01.09.2020 г. на Съдийската 
колегия на Висшия съдебен съвет за изпълняващ функциите „административен 
ръководител- председател на Апелативен съд Бургас“, считано от 08.09.2020 г. 
С решение по Протокол № 2 от 25.01.2022 г. на Съдийската колегия на Висшия 
съдебен съвет, съдия Пламен Синков е избран за административен 
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ръководител- председател на Апелативен съд Бургас, като същият е встъпил в 
длъжност от 10.02.2022 г. 
 През проверявания период административното ръководство на съда 
включва и двама заместници на административния ръководител - Румяна 
Калошева-Манкова, заместник- председател и ръководител на гражданско 
отделение и Павел Ханджиев, заместник- председател и ръководител на 
търговско отделение. 

С решение на Общото събрание на съдиите от 01.06.2016 г. в Апелативен 
съд- Бургас са сформирани и функционират три отделения: гражданско 
отделение в състав от 5 съдии, търговско отделение в състав от 4 съдии и 
наказателно отделение в състав от 6 съдии. 

В Апелативен съд- Бургас няма постоянно действащи състави предвид 
числения състав на съдиите в съда, съответно малкия брой постоянно 
назначени/титуляри съдии по отделения. Определянето на членовете на 
съдебните състави се извършва съгласно раздел Х от Правилата за случайно 
разпределение на делата и натовареността на съдиите в Апелативен съд- 
Бургас.  
 През проверявания период кадровата обезпеченост на съда се състои от 
15 съдии, като за периода на проверката, свободните бройки „съдия“ в 
Апелативен съд- Бургас са 6 - 3 в гражданско отделение, 2 в търговско 
отделение и 1 в наказателно отделение. 

В гражданско отделение постоянно назначени/титуляри са съдиите 
Румяна Калошева-Манкова и Събина Христова-Диамандиева.  

Съдия Румяна Калошева-Манкова е със стаж  33 години и 5 месеца по 
чл. 164 ЗСВ, видно от представената кадрова справка. От 2008 г. съдия 
Калошева-Манкова правораздава в Апелативен съд- Бургас, а с решение на СК 
на ВСС № 38/04.12.2018 г., считано от 23.12.2018 г. е заместник председател 
на съда. 

Съдия Събина Христова- Диамандиева е със стаж  36 години и 11 месеца 
по чл. 164 ЗСВ, видно от представената кадрова справка, като от 2012 г. 
правораздава в Апелативен съд- Бургас. 

Съгласно представените кадрови справки, за проверявания период в 
гражданско отделение са командировани съдиите: 
 -Албена Зъбова-Кочовска - съдия в Окръжен съд- Бургас е със стаж  31 
години и 4 месеца по чл. 164 ЗСВ. Съдия Зъбова-Кочовска е командирована в 
Апелативен съд - Бургас от минал период, като със Заповед № АД-05-
58/30.08.2016 г. на председателя на съда със съгласието на съдията 
командироването е продължено безсрочно на основание пар. 207 от ПЗР на 
ЗИД на ЗСВ, до заемане на свободната длъжност „съдия“ чрез конкурс. Със 
Заповед № АД-05-150/18.12.2019 г. е изменена Заповед АД-05-58/30.08.2016 г., 
като командироването е продължено от 18.12.2019 г. до заемането на всички 
незаети длъжности съдия в гражданско отделение на Апелативен съд – Бургас.  
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Със Заповед № АД-05-17 от 23.03.2022 г. на председателя на Апелативен съд- 
Бургас командироването на съдия Зъбова-Кочовска е прекратено.  
 -Калина Пенева - съдия в Окръжен съд- Бургас е със стаж  27 години и 
10 месеца по чл. 164 ЗСВ. Съдия Пенева е командирована в Апелативен съд- 
Бургас със Заповеди на председателя на съда № № АД-05-113/09.10.2020 г., № 
АД-05-26/15.04.2021 г., № АД-05-70/09.10.2021 г., № АД-05-36/13.10.2021 г., 
№ АД-05-28/20.04.2022 г. и № АД-05-58/28.07.2022 г. за периода от 01.11.2020 
г. до 28.02.2023 г.   
 -Кремена Лазарова - съдия в Окръжен съд - Бургас е със стаж 27 години 
по чл. 164 ЗСВ. Съдия Лазарова е командирована в Апелативен съд- Бургас със 
Заповед № АД-05-74/26.11.2020 г. на председателя на съда за периода 
01.12.2020 г. до 31.05.2021 г. Със заповеди на председателя на Апелативен съд- 
Бургас № АД-05-18/25.05.2021 г., № АД-05-38/27.10.2021 г. и № АД-05-
39/13.05.2022 г., командироването е продължено до 30.11.2022 г. 

-Кирил Градев - съдия в Окръжен съд - Бургас е със стаж 31 години и 8 
месеца по чл. 164 ЗСВ. Съдия Градев е командирован в Апелативен съд- Бургас 
със Заповед № АД-05-19/25.03.2022 г. на председателя на съда за периода 
01.04.2022 г. до 01.04.2023 г. 

В търговско отделение постоянно назначени/титуляри са съдиите Павел 
Ханджиев и Илияна Балтова.  

Съдия Павел Ханджиев е със стаж  23 години и 2 месеца по чл. 164 ЗСВ, 
видно от представената кадрова справка. От 2017 г. съдия Ханджиев 
правораздава в Апелативен съд - Бургас, а с решение на СК на ВСС № 
38/04.12.2018 г., считано от 11.01.2019 г. е заместник председател на съда. 

Съдия Илияна Балтова е със стаж 23 години и 7 месеца по чл. 164 ЗСВ, 
видно от представената кадрова справка, като от 2016 г. правораздава в 
Апелативен съд - Бургас. 

Съгласно представените кадрови справки, за проверявания период в 
търговско отделение са командировани съдиите: 

-Христина Марева - съдия в Окръжен съд - Сливен е със стаж 26 години  
по чл. 164 ЗСВ. Съдия Марева е командирована в Апелативен съд - Бургас от 
минал период, като със Заповеди № АД-05-64/28.08.2020 г., № АД-06-
10/09.03.2021 г., № АД-05-32/14.09.2021 г. и № АД-05-14/15.03.2022 г. на 
председателя на съда е командирована за периода от 26.09.2020 г. до 26.09.2022 
г. 

-Иван Воденичаров - съдия в Окръжен съд - Бургас е командирован в 
Апелативен съд- Бургас със Заповед № АД-05-75/26.11.2020 г. на председателя 
на съда за периода 01.12.2020 г. до 30.05.2021 г. С оглед решение по протокол 
№ 16/18.05.2021 г., т. 9 от заседание на СК на ВСС за освобождаването му от 
длъжност на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, командироването е 
прекратено, считано от 26.05.2021 г. 
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-Десислава Щерева - съдия в Окръжен съд- Бургас е със стаж 26 години  
и 2 месеца по чл. 164 ЗСВ. Съдия Щерева е командирована в Апелативен съд - 
Бургас със Заповед № АД-05-22/27.05.2021 г. на председателя на съда за 
периода 01.06.2021 г. до 30.11.2021 г. Срокът на командироване е продължен 
с шест месеца на основание Заповед № АД-05-39/27.10.2021 г. и Заповед № 
АД-05-40/13.05.2022 г на председателя на съда, съответно до 31.05.2022 г. и до 
01.06.2023 г.   
 През проверявания период щатната численост за съдебни служители в 
Апелативен съд - Бургас е  25 щатни бройки, като всички щатове са заети.  
 Съгласно щатното разписание, през 2021 г. съдебната администрация на 
Апелативен съд – Бургас включва следните длъжности по раздели: раздел I. 
„Ръководни длъжности“ – съдебен администратор, ръководител сектор и 
главен счетоводител; раздел  II. „Специализирана администрация“ – трима 
съдебни помощници, осем съдебни деловодители (единият от които в 
Регистратурата на съда);  раздел III. „Обща администрация“, състояща се от: 
„Експертни длъжности в обща администрация“, включваща системен 
администратор и връзки с обществеността и „Обща администрация“, 
включваща счетоводител и касиер; раздел IV. „Технически длъжности“ – 
домакин шофьор и чистач. Реалното съотношение между броя на служителите 
от специализираната администрация, включваща трима съдебни помощници, 
четирима съдебни секретари, осем съдебни деловодители и един съдебен 
статистик, които подпомагат работата на съдиите и броя на съдиите е 16: 15, 
т.е. един съдия работи с 1,06 съдебен служител от специализираната 
администрация. Към момента на проверката така определените щатни бройки 
за съдебни служители осигуряват нормалната правораздавателна дейност. 
 
 2. Материална база и техническа обезпеченост. 
 Апелативен съд- Бургас се помещава в Съдебната палата на град Бургас. 
Сградата е публична държавна собственост, титуляр на която е Висшият 
съдебен съвет. Апелативен съд – Бургас обитава самостоятелно обособена част 
от сградата, на първия и втория етаж от източното крило, включващо 
помещения с площ общо 837,80 кв. м. Съдът разполага с две съдебни зали, 
оборудвани с всички необходими комуникационни средства, звукозаписна 
техника и система за видеоконферентна връзка. 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.  
Всеки съдия и служител разполага с лично работно място, оборудвано с офис-
мебелировка и компютърна конфигурация, свързана в мрежа с един сървър, 
като съдиите са настанени самостоятелно в отделни кабинети. В съда има 
обособени самостоятелни гражданско, наказателно и търговско деловодства, 
регистратура, адвокатска стая и архив, като са изградени и оборудвани 
специални помещения за съхранение на класифицирана информация. За 
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нуждите на служебната дейност на съдии и служители съдът разполага с 
библиотека, отделена е стая за отдих и почивка, както и зала за съвещания. 
 В Апелативен съд - Бургас се работи с въведената в експлоатация през 
2020 г. вътрешна компютърна мрежа, включваща сървъри и клиентски 
компютри. В съда има два функциониращи сървъра, работещи с операционни 
системи Windows 2008 (единият от които е предназначен за безхартиен обмен 
за съдилищата в Бургаския апелативен район и за Единната информационна 
система за противодействие на престъпността (ЕИСПП)), като са налични и се 
ползват 40 броя персонални компютри с инсталирани Windows 7 и Windows 10  
операционни системи. Компютърната обезпеченост на съда е на много добро 
ниво, като ползваните софтуерни продукти извън операционните системи са 
както следва: Единна информационна система на съдилищата; Microsoft 
Office- 2010, инсталирани на компютрите в експлоатация; Антивирусен 
софтуер NOD 32; Деловодна програма с релационна база данни „EMSG“; OСR 
- софтуер за сканиране на документи. Администрирането и поддържането на 
административно- информационната система се извършва от системния 
администратор, като ежедневно се актуализира на автоматичен принцип 
антивирусния софтуер.  
 

3. Вътрешни правила. Случайно разпределение на делата. 
 
3.1. Вътрешни правила, утвърдени от председателя на съда 
Организацията на работата в съда e регламентирана с Правилник на 

вътрешния трудов ред в Апелативен съд- Бургас, утвърден със Заповед № АД-
06-238/29.12.2015 г., актуализиран със Заповед № АД-06-238/20.12.2017 г. 

Със Заповед № АД-06-200/25.01.2019 г. са утвърдени Вътрешни правила 
за здравословни и безопасни условия на труд в Апелативен съд- Бургас, които 
са допълнени със Заповед № АД-06-181/08.11.2021 г. на и. ф. председател на 
съда. 

Със Заповед № АД-06-38/16.03.2021 г. са утвърдени Правила за 
организация по публикуването на съдебни актове в интернет страницата на 
Апелативен съд- Бургас и в ЦУБИПСА. 

Със Заповед № АД-06-233/23.12.2020 г. са утвърдени Вътрешни правила 
за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в дейността 
на Апелативен съд- Бургас. 

Със Заповед № АД-06-90/30.05.2022 г. са утвърдени Вътрешни правила 
за управление на цикъла на обществени поръчки в Апелативен съд- Бургас. 

Със Заповед № АД-06-185/27.07.2016 г. са утвърдени Вътрешни правила 
за работа с компютърна техника, достъп до интернет, използване на 
информационната мрежа от съдиите и съдебните служители, архивиране на 
данни и политики за сигурност в Апелативен съд- Бургас. 
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Със Заповед № АД-06-186/30.11.2018 г. са утвърдени Вътрешни правила 
за придобиване и повишаване на професионалната квалификация на съдебните 
служители в Апелативен съд- Бургас. 

Със Заповед № АД-06-247/24.11.2016 г. са утвърдени Вътрешни правила 
за организацията на работа на съдебните помощници в Апелативен съд - 
Бургас. 

Със Заповед № АД-06-206/30.08.2016 г. са утвърдени Правила и 
процедури по вътрешния документооборот на счетоводните документи в 
Апелативен съд- Бургас и Правилник на вътрешния документооборот на 
счетоводните документи в Апелативен съд- Бургас. 

Със Заповед № АД-06-206/30.08.2016 г. са утвърдени Вътрешни правила 
относно реда за извършване на инвентаризация на дълготрайни материални, 
нематериални, задбалансови активи и пасиви и разчети, бракуване и 
ликвидиране на активи в Апелативен съд - Бургас. 

В Апелативен съд- Бургас са утвърдени още: Правила за достъп до 
обществена информация в Апелативен съд- Бургас, Правила за защита на 
личните данни, Правила за определяне и изплащане на средствата за работна 
заплата и допълнителни трудови възнаграждения в Апелативен съд- Бургас, 
Правила за подбор и наемане на съдебни служители в Апелативен съд- Бургас, 
Правила за оценка изпълнението на служебните задължения на съдебните 
служители в Апелативен съд- Бургас, Правила за контрол на процесите на 
събиране на дължимите държавни такси и присъдени публични държавни 
вземания на Апелативен съд – Бургас и др. 

 
3.2. Вътрешни правила за случайно разпределение на делата в 

Апелативен съд- Бургас 
Случайното разпределение на делата за периода 01.01.2021 г. – 

28.02.2021 г. се осъществява чрез въведената от ВСС Централизирана система 
за случайно разпределение на делата, при спазване на Правилата за случайно 
разпределение на делата и натовареността на съдиите в Апелативен съд- 
Бургас, приети на основание чл. 9 и чл. 104, ал. 2 от Закона за съдебната власт 
и Решение на Общото събрание на съдиите, проведено на 28.11.2016 г.  

С решение по Протокол № 31/17.12.2020 г. на Пленума на ВСС е приет 
план за възобновяване образуването на дела в Единната информационна 
система на съдилищата (ЕИСС). Въз основа на него, считано от 01.03.2021 г. 
до настоящия момент определянето на съдия- докладчик по новообразуваните 
дела на случаен принцип се осъществява посредством отделен модул за 
случайно разпределение, който е част от ЕИСС. С решение на пленума на ВСС  
по протокол № 12/24.06.2021 г. на съдилищата са дадени указания делата, 
които са образувани в старите деловодни системи (преди внедряването на 
ЕИСС) да се довършат по тези системи, поради което едновременно с ЕИСС 
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продължава работата със старата деловодна система „EMSG“, която е 
използвана за управление на съдебните дела до 28.02.2021 г. 

Във връзка със ЗИД на ГПК (обн. ДВ, бр. 110 от 29.12.2020 г., в сила от 
30.06.2021 г.) и решение по Протокол № 12/24.06.2021 г., т. 40 на пленума на 
ВСС, със Заповед № АД-06-123/30.07.2021 г. на и. ф. председател на съда е 
създадена организация за образуването на електронни дела в ЕИСС, ако такива 
са започнати от първа инстанция. Електронните дела се водят паралелно и на 
хартиен носител чрез разпечатване на електронни документи от ЕИСС, като по 
всички дела, образувани като електронни, на корицата на хартиеното досие се 
поставя стикер с отбелязване „Електронно дело“.  

Със Заповед № АД-06-58/14.04.2021 г. на и. ф. председател на съда, 
считано от 11.01.2017 г. са  утвърдени действащи и към момента на проверката 
Правила за случайно разпределение на делата и натовареността на съдиите в  
Апелативен съд- Бургас, в сила от датата на заповедта. Настоящите правила 
отменят Правилата за случайно разпределение на делата и натовареността на 
съдиите в Апелативен съд – Бургас (в сила от 01.12.2016 г., доп. от 27.02.2017 
г., изм. и доп. от 29.01.2018 г., изм. и доп. от 08.10.2018 г., изм. и доп. 
07.02.2019 г., изм. 10.10.2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. и доп. 17.02.2020 
г., доп. 17.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.). 

През проверявания период разпределението на делата се извършва от 
административния ръководител- председател на съда, а в негово отсъствие- от 
определен със заповед заместник. Съгласно Заповед № АД-06-199/09.12.2019 
г. на председателя на съда, издадена въз основа на решение на Общото 
събрание на съдиите, считано от 01.01.2020 г. тази дейност се извършва от 
тримата съдебни помощници. 

В деня на постъпване или най-късно на следващия ден делата се 
докладват на административния ръководител – председател на Апелативен съд 
– Бургас, а в негово отсъствие на определен с негова заповед заместник - 
председател или съдия за образуване, ако са налице процесуалните основания 
за това. Новообразуваните дела в зависимост от техния вид, се разпределят 
автоматично между съдиите от съответното отделение, чрез ЕИСС на 
принципа на случайния подбор, съобразно поредността на тяхното постъпване 
в служба „Регистратура“. Ръчно определяне на докладчик се извършва по 
изключение в случаите съобразно разпоредбите на чл. 80, ал. 8 и ал. 9 от 
Правилника за администрация в съдилищата. По изключение и след решение 
на Общото събрание, някоя група дела от групите за разглеждане в търговско 
отделение е предвидено да се разглежда от съдиите в гражданско отделение и 
обратно. 

Протоколът от извършеното електронно разпределение за определянето 
на съдия докладчик по образувано дело се генерира автоматично, като се 
разпечатва в два екземпляра и се подписва от извършващия разпределението. 
Единият екземпляр от протокола се прилага по делото, а другият се подрежда 



9 
 

последователно в папка по датата на извършване на разпределението от 
служителят, администриращ делото. 

Предвид факта, че в Апелативен съд - Бургас няма постоянно действащи 
състави членовете на съдебните състави се определят съгласно утвърдения от 
председателя на съда ежемесечен график за съдебните заседания. 

С правилата за случайното разпределение на делата са регламентирани 
случаите при повторно постъпване в съда на въззивни жалби по граждански и 
търговски дела, по които производството по делото е било прекратено и делото 
върнато на първоинстанционния съд за поправка на очевидна фактическа 
грешна, допълване, изменение в частта за разноските на решението, 
отстраняване на нередовности или за администриране на жалбата, като в тези 
случаи  делото се образува под нов номер и се разпределя на първоначалния 
съдия докладчик. При постъпила една и съща жалба от една и съща страна 
няколко пъти и образувани няколко дела, жалбата се разглежда по първото 
образувано дело, от първия определен докладчик съгласно случайното 
разпределение на делата, а останалите дела се прекратяват. Когато са 
постъпили въззивна жалба/жалби и една или повече частни жалби по същото 
дело срещу различни актове на окръжния съд, които са изпратени 
едновременно и могат да бъдат разгледани едновременно, с оглед предмета на 
обжалване, се образува въззивно производство по въззивната жалба/жалби и 
частни производства съобразно броя на обжалваните определения или 
разпореждания на окръжния съд. В този случай частното производство се 
подрежда в отделно дело и се прилага към въззивното дело. Първо се извършва 
автоматично разпределение на най-рано регистрираната жалба, а останалите 
жалби се разпределят на вече определения чрез ЕИСС докладчик, като се 
ползва опцията за ръчно разпределение и се посочва причината за 
определянето именно на този съдия докладчик. Когато са постъпили две или 
повече частни жалби срещу различни съдебни актове по едно дело, които са 
изпратени едновременно, се образува частно производство по всяка от 
жалбите. Разпределението се извършва по най-рано регистрираната частна 
жалба, като останалите частни производства се разпределят на същия 
докладчик при използване на опцията за ръчно разпределение в ЕИСС. При 
обединяването на няколко дела с различен предмет, но между едни и същи 
страни, или когато имат връзка помежду си, за разглеждане в едно 
производство, производството продължава под номера на първото образувано 
дело и се разглежда от определения по това дело съдия докладчик. 

В Правилата са регламентирани случаите за изключване от 
разпределение на делата на съдии, които имат обективна или законова причина 
за това, която разпределящият задължително посочва в програмата, 
респективно в протокола. Това става със заповед на административния 
ръководител, в която се посочва дата на изключване и дата на включване на 
съдията в разпределението по съответната група дела. В правилата е посочено, 
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че съдия не се изключва от разпределение на делата в случаите на ползване на 
краткосрочен отпуск (до пет работни дни) или когато съдията откаже да бъде 
изключен от разпределение, освен ако отказът ще доведе до прекомерно 
продължаване на съдебното производство. В случаите на разрешен отпуск или 
при командироване на съдия за повече от пет работни дни, същият се изключва 
от разпределение на частни дела пет работни дни преди началото на отпуск 
(командировка) и се включва три работни дни преди завръщане на работа. 

В правилата са уредени случаите на преразпределение на делата и 
повторен избор на съдия докладчик по вече разпределено дело в случаите на 
допусната грешка при разпределението на делото, в случаите на самоотвод, 
или уважен отвод, както и при неправилно първоначално определяне на вида 
на делото. Уредени са и случаите за разпределение на делата при 
новоназначен, или командирован съдия, като е регламентирано че след 
решение на общото събрание на съдиите, със заповед на председателя се 
определя процент натовареност по групи дела на председателя, заместник-
председателите и съдиите, който се залага в ЕИСС и ЦССРД.  

С правилата се регламентира отчетността и архивирането на 
информацията - протоколът от извършеното разпределение се прилага по 
всяко дело, като другият екземпляр се подрежда последователно в папка, по 
дата и ред на извършеното разпределение. 

В правилата е записано, че в Апелативен съд - Бургас се изготвя месечен 
график на откритите съдебни заседания в отделните отделения от председателя 
или заместник-председателя и ръководител на съответното отделение, по вид 
дела, дни и съдебни състави, съобразно насрочването на делата. Посочено е, че 
графикът се утвърждава със заповед от председателя на съда до края на 
предходния месец, като изменения и допълнения в утвърдения график се 
извършват след издаване на заповед от председателя на съда или в случаите на 
отсъствие, от упълномощен от него заместник-председател. 

  
4. Организация на дейността на служба „Съдебно деловодство“. 

Служба „Съдебни секретари“. 
В Апелативен съд – Бургас са обособени и функционират четири съдебни 

деловодства:  
- деловодство в гражданско отделение, където работят двама съдебни 

деловодители; 
- деловодство в търговско отделение - също двама съдебни 

деловодители; 
- деловодство в наказателно отделение, състоящо се от двама съдебни 

деловодители; 
- деловодство в отделение по насрочени дела, което е и адвокатска стая, 

където един съдебен деловодител обслужва граждани, техните упълномощени 
представители и адвокати и администрира насрочените дела. В това 
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деловодство е ангажиран и един съдебен секретар, който когато не е зает с 
участия като протоколист в съдебни заседания подпомага в работата съдебния 
деловодител.  

Със заповед на председателя на съда в канцелариите на гражданско и 
търговско отделение са определени конкретни деловодители за отговорници 
на съответното отделение, които съобразно заповедта се сменят на ротационен 
принцип всяка календарна година. Осигурено е непрекъснато работно време 
във всички канцеларии, които работят с адвокати, прокурори, както и 
граждани, чрез изготвяне от съдебния администратор на месечен график за 
дежурствата по време на обедните почивки. 

В съдебното деловодство на гражданско отделение на Апелативен съд- 
Бургас през проверявания период се водят следните книги: 

-описна книга за въззивни граждански дела- книгата за 2021 г. се води 
на хартиен носител и включва разпечатки от старата автоматизирана 
информационна система на съда за периода 01.01.2021 г. - 28.02.2021 г. и 
разпечатки от ЕИСС за периода 01.03.2021 г. –  31.12.2021 г. Книгата за 
първото шестмесечие на 2022 г. се състои от разпечатки от ЕИСС- води се само 
в електронен вид, като се разпечатва на хартиен носител след изтичане на 
календарната година. Описната книга за 2021 г. съдържа всички необходими 
реквизити и е четливо изписана; 

-книга за открити съдебни заседания-  води се само на хартиен носител 
по отделни години. Прилежно се попълват всички графи, като книгите са 
прономеровани, прошнуровани, приключени с подпис на председателя на съда 
и административния секретар, съдържат печат на съда; 

-книга за закрити и разпоредителни заседания по граждански дела – 
води се за всяка календарна година в електронен вид и се разпечатва на хартиен 
носител, като съдържа разпечатки от АИС и разпечатки от ЕИСС; 

-азбучен указател по въззивни граждански дела -  води се само в 
електронен вид, като се разпечатва на хартия, ежегодно от ЕИСС. Книгата за 
2021 г. съдържа всички изискуеми реквизити; 

-регистър на съдебните решения по въззивни граждански дела по чл. 
235 ал. 5 от ГПК- води се на хартиен носител по години. Образува се от 
последователното подреждане на съдебните решения, като съдебен служител 
удостоверява с подписа си датата на обявяване на решението. Регистърът 
съдържа необходимите реквизити- номер, том, страница и печат; 

-регистър на разпорежданията на Апелативен съд – Бургас за 
върнатите на окръжните съдилища граждански дела, поради недопустимост 
или нередовност на подадените въззивни жалби – води се само на хартиен 
носител. В папката към регистъра, са приложени копия/преписи от 
определенията на съдията в апелативния съд; 

-регистър на разпорежданията на Върховен касационен съд, с които 
касационните жалби по въззивни граждански дела и въззивни частни 
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граждански дела са върнати в Апелативен съд – Бургас с указания за 
отстраняване на допуснати нередовности по тяхното администриране – води 
се единствено на хартиен носител. В папка към регистъра са приложени копия 
от разпорежданията на Върховния касационен съд, с които делата са върнати 
в съда;  

-регистър на издадените РКО на вещи лица, преводачи и др. при 
участие в съдебни заседания по дела на Апелативен съд - Бургас – води се на 
хартиен носител; 

-регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси, 
наложени глоби и суми (съдебни разноски), присъдени в полза на 
съдебната власт – води се на хартиен носител;  

-регистър за вземанията на Апелативен съд - Бургас, за вписване на 
дължимите суми, произхождащи от деловодни разноски, извършени от съда, в 
т.ч. разноски за експертизи, свидетели, преводачи и др., както и присъдени от 
Апелативен съд- Бургас държавни такси, глоби и др. – води се в електронен 
вид от съдебния статистик. 

В съдебното деловодство на търговско отделение на Апелативен съд- 
Бургас през проверявания период се водят следните книги: 

-описна книга за въззивни търговски дела– книгата за 2021 г. се води 
на хартиен носител и включва разпечатки от старата АИС на съда за периода 
от 01.01.2021 г – 28.02.2021 г. вкл. и разпечатки от ЕИСС за периода 01.03.2021 
г.–  31.12.2021 г. Книгата за 2022 г. се състои само от разпечатки от ЕИСС - 
води се само в електронен вид, като се разпечатва на хартиен носител след 
изтичане на календарната година. Описната книга за 2021 г. съдържа всички 
необходими реквизити и е четливо изписана; 

 -книга за открити съдебни заседания по търговски дела- води се за 
всяка календарна година в електронен вид и се разпечатва на хартиен носител; 

-книга за закрити и разпоредителни заседания по търговски дела  за 
2021 г. – води се за всяка календарна година в електронен вид и се разпечатва 
на хартиен носител, като съдържа разпечатки от АИС и разпечатки от ЕИСС; 

-азбучен указател по въззивни търговски дела -  води се само в 
електронен вид, като се разпечатва на хартия, ежегодно от ЕИСС. Книгата за 
2021 г. съдържа всички изискуеми реквизити и е четливо изписана; 

-регистър на съдебните решения по въззивни търговски дела по чл. 
235 ал. 5 от ГПК – води се на хартиен носител по години. Образува се от 
последователното подреждане на съдебните решения, като съдебен служител 
удостоверява с подписа си датата на обявяване на решението. Регистърът 
съдържа необходимите реквизити- номер, том, страница и печат; 

-регистър на разпорежданията на Апелативен съд – Бургас за 
върнатите на окръжните съдилища търговски дела, поради недопустимост или 
нередовност на подадените въззивни жалби – води се само на хартиен носител. 
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В папката към регистъра са приложени копия/преписи от определенията на 
съдията в апелативния съд;  

-регистър на разпорежданията на Върховен касационен съд, с които 
касационните жалби по въззивни търговски дела и въззивни частни търговски 
дела са върнати в Апелативен съд – Бургас с указания за отстраняване на 
допуснати нередовности по тяхното администриране – 2021 г. и 2022 г.- води 
се единствено на хартиен носител. В папка към регистъра са приложени копия 
от разпорежданията на ВКС, с които делата са върнати в съда;  

-регистър на издадените РКО на вещи лица, преводачи и др. при 
участие в съдебни заседания по дела на Апелативен съд - Бургас – води се на 
хартиен носител; 

-регистър на изпълнителни листове, издадени за държавни такси, 
наложени глоби и суми (съдебни разноски), присъдени в полза на съдебната 
власт – води се на хартиен носител; 

- регистър за вземанията на Апелативен съд - Бургас, за вписване на 
дължимите суми, произхождащи от деловодни разноски, извършени от 
съда, в т.ч. разноски за експертизи, свидетели, преводачи и др., както и 
присъдени от Апелативен съд- Бургас държавни такси, глоби и др. – води се в 
електронен вид от съдебния статистик. 

 
5. Изгубени и унищожени дела преди изтичане на срока им на 

съхранение. 
За проверявания период в Апелативен съд - Бургас няма изгубени, 

съответно унищожени дела преди изтичане срока им на архивиране.  
 

 6. Издадени заповеди на председателя на Апелативен съд- Бургас 
във връзка с организацията на работата в съда. 
 
 6.1. През проверявания период председателят на съда Пламен Синков е 
издал редица заповеди за подобряване организацията на работа на съда, като 
някои от тях са: 

Със Заповед № АД-06-010/11.01.2021 г. и Заповед № АД-06-006/ 
12.01.2022 г. са утвърдени План за действие на Апелативен съд- Бургас 
съответно за 2021 г. и за 2022 г., а със Заповед № АД-06-006/04.01.2021 г. е 
утвърден стратегически план за дейността на Апелативен съд- Бургас за 
периода 2021 г. - 2025 г. 
 Със Заповед № АД-06-002/04.01.2021 г. е утвърден Риск регистър на 
Апелативен съд - Бургас през 2021 г., а със Заповед № АД-06-016/31.01.2022 г. 
е утвърден Риск регистър на Апелативен съд - Бургас през 2022 г. 

Със Заповед № АД-06-82/27.05.2021 г. са отменени Правила за 
предоставяне и ползване на регистриран достъп до електронно досие на 
наказателно, гражданско и търговско дело в Апелативен съд- Бургас и Работна 
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инструкция по прилагане на тези правила, утвърдени със Заповед № АД-06-
215//04.10.2016 г., като е заповядано достъпът до електронните съдебни дела в 
съда да се осъществява съобразно Правила за достъп до електронни съдебни 
дела в ЕПЕП на ВСС, утвърдени с решение на ВСС, по протокол № 
10/25.02.2016 г. и приложените към правилата образци и заявления, като е 
утвърдена и Инструкция за това. 
 Със Заповед № АД-06-169/13.10.2021 г. е допълнена т. 3 от Заповед № 
АД-06-82/27.05.2021 г., като е изменена и допълнена Инструкция за 
получаване, регистриране, проверка и докладване на заявления по Правила за 
достъп до електронни съдебни дела в ЕПЕП в Апелативен съд - Бургас. 
 Със Заповед № АД-06-014/25.01.2021 г. е утвърдена медийна стратегия 
на Апелативен съд - Бургас. 
 Със Заповед № АД-06-123/30.07.2021 г. е разпоредено, считано от 
30.06.2021 г. в Апелативен съд - Бургас да се образуват електронни дела в 
ЕИСС, ако такива са започнати от първата инстанция, а по новообразуваните 
след 30.06.2021 г. електронни дела процесуалните действия да се извършват в 
електронна форма за действителност, освен ако поради естеството им това е 
невъзможно или по силата на закона е предвидено извършването им по друг 
начин. 

Със Заповед № АД-06-190/06.07.2021 г. е възложено на системния 
администратор да извърши регистрация на Апелативен съд- Бургас като 
потребител в ССЕВ на ДАЕУ както и да проведе обучение на служителите с 
право на достъп до ССЕВ. 

Със Заповед № АД-06-07/18.01.2022 г. е разпоредено на съдиите от 
Апелативен съд- Бургас да поставят индекс за всеки постановен краен съдебен 
акт от инстанционен контрол по делата, по които са съдии докладчици. 

Със Заповед № АД-06-154/01.08.2022 г. е разпоредено, считано от датата 
на заповедта резултатът от осъществения от Апелативен съд- Бургас 
инстанционен контрол да се отразява във Формуляр за определяне и поставяне 
на индекси по граждански, търговски и фирмени дела, утвърден с протокол № 
10/06.07.2022 г., т.6.1. на КСКНСС към СК на ВСС като Приложение 1.   

 
6.2. Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 

14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, административният 
ръководител на Апелативен съд - Бургас е издал редица заповеди, 
регламентиращи организацията на административната дейност на съда, като 
някои от тях са: 

Със Заповед № АД-06-016/27.01.2021 г. е регламентирано носенето на 
защитна маска на територията на съда. 

Със Заповед № АД-06-51/31.03.2021 г. е утвърдена актуализация на 
оценка на професионалния риск и на необходимите мерки в Апелативен съд- 
Бургас за всички работни места през 2021 г. 
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Със Заповед № АД-06-90/04.06.2021 г. е определен облекчен достъп до 
помещенията на съда. 

Със Заповед № АД-06-173/25.10.2021 г. са изброени превантивни мерки 
за ограничаване на риска на работното място по отношение на съдиите и 
съдебните служители, свързани с разпространението на вирусната инфекция. 

Със Заповед № АД-06-181/08.11.2021 г. са допълнени Правила за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Апелативен съд- 
Бургас и е утвърдена и въведена в изпълнение Програма за предприемане на 
мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска на работните 
места през 2021г. - 2022 г. 

Със Заповед № АД-06-061/07.04.2022 г. е отменено задължителното 
използване на лични предпазни средства в сградата на Апелативен съд- Бургас 
и са отменени всички заповеди във връзка с обявената в страната извънредна 
епидемична обстановка. 

 
7. Поощрения и наказания на съдии съдебни служители. 
През проверявания период не са образувани дисциплинарни 

производства срещу съдии в Апелативен съд - Бургас, респективно не са 
наложени дисциплинарни наказания. За периода на проверката не са 
образувани дисциплинарни производства и не са наказвани служители на съда. 

За проверявания период няма предложения за поощрения на съдии и 
съдебни служители.  

 
8. Съдийско самоуправление, взаимодействие между 

административния ръководител и общото събрание. 
През проверявания период са проведени общо 7 броя общи събрания на 

съдиите от Апелативен съд – Бургас. 
На проведените общи събрания на съдиите от Апелативен съд- Бургас на 

04.02.2021 г., 13.04.2021 г., и 25.10.2021 г. са 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 2021 г. и предложение за начина на изразходване на 
средствата за СБКО; определяне на представител на съдиите и служителите от 
Апелативен съд – Бургас по безопасност и здраве при работа, поради изтичащ 
мандат, във връзка с Група по условия на труд (съдии и служители); обсъждане 
на Доклад за дейността на Апелативен съд – Бургас, окръжните и районните 
съдилища от съдебния район за 2020 г.; решение по проект на Правила за 
случайно разпределение на делата и натовареността на съдиите в Апелативен 
съд – Бургас; 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. На 
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проведените през 2021 г. общи събрания,  съдиите са запознати с утвърдения 
Стратегически план за дейността на съда за периода 2021 г.–2025 г.; План за 
действие на съда през 2021 г., Риск-регистър на съда през 2021 г.; Медийна 
стратегия на съда; актуализацията на Оценката на професионалния риск и на 
необходимите мерки в съда за всички работни места; Програма за 
предприемане на мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на 
риска на работните места в АС-Бургас по време на епидемичната обстановка и 
др. 

През проверявания период на 2022 г. са проведени общи събрания на 
съдиите от Апелативен съд- Бургас на 12.01.2022 г., 28.03.2022 г., 15.04.2022 г. 
и 23.05.2022 г., на които са обсъдени и приети решения относно: 
освобождаване на съдебни заседатели на основание чл.71, ,ал. 1 ЗСВ; 
изразяване на становище в подкрепа на съдия Пламен Синков като кандидат за 
административен ръководител- председател на Апелативен съд - Бургас; 
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 2022 г. и предложение за начина на изразходване на 
средствата за СБКО; обсъждане на Доклад за дейността на Апелативен съд - 
Бургас, окръжните и районните съдилища от съдебния район за 2021 г.; избор 
на съдия за редовен представител с право на съвещателен глас, участващ в 
заседанията на Комисията по професионална етика, при условията на чл.3, ал. 
2 от Правилата и избор на съдия за резервен представител, с право на 
съвещателен глас, участващ в заседанията на Комисията по професионална 
етика. 
 

9. Повишаване квалификацията на съдиите и съдебните служители, 
допълнителни квалификации и специализации. 

Във връзка с внедряването на Единната информационна система на 
съдилищата през месец октомври 2021 г., в гр. Бургас е проведено присъствено 
обучение на съдии и служители от Бургаски апелативен район за запознаване 
с използването на всички функционалности на системата. 

За проверявания период командированите в Апелативен съд – Бургас 
съдии са участвали в следните обучения, както и са придобили допълнителни 
квалификации както следва: 

Съдиите Албена Зъбова-Кочовска, Калина Пенева и Кремена Лазарова 
са взели участие през 2022 г. в регионално обучение на тема „Защита на 
собствеността по реда на чл. 109 ЗС“, организирано от НИП в партньорство с 
Окръжен съд - Бургас.  

Съдия Десислава Щерева е придобила сертификат за курс по английски 
език ниво В2, по проект на НИП - 10.11.2021 г. 
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През 2021 г. с цел повишаване на квалификацията, съдебните служители 
в Апелативен съд - Бургас са участвали в 10 броя обучения, а за проверявания 
период на 2022 г. съдебните служители са участвали в 6 броя обучения. 

 

10. Ангажираност на съдиите в изпълнение на други служебни 
задачи, извън основната им дейност. 

През 2021 г. и. ф. председател на Апелативен съд - Бургас Пламен 
Синков, в качеството си на член на работната група, сформирана с решение по 
протокол № 29/13.10.2020 г. на комисия „Професионална квалификация и 
информационни технологии“ към Пленума на ВСС, е изпратил до ВСС 
предложение за Номенклатура на задачите, включваща удостоверителните 
изявления, актовете и предвидените в закона процесуални действия в 
електронна форма, които се обработват със средствата на информационните 
системи на органите на съдебната власт. 

В отговор на писмо изх. № ВСС-10309 /02.07.2021 г. на представляващия 
ВСС, и. ф. административен ръководител- председател на съда Пламен 
Синков, след съгласуване със заместник-председателите на съда е изпратил 
становище относно създаването на комисия, състояща се от по двама 
представители на апелативен район, която да разглежда постъпили искания за 
помощи от фонд СБКО и да определя размера на помощта в рамките на 
утвърдените средства от фонда. 

Във връзка с конкурс за повишаване в длъжност съдия в окръжните 
съдилища – търговска колегия, обявен с решение по протокол № 21/02.07.2019 
г. на СК на ВСС, съдия Павел Ханджиев през 2021 г. е взел участие в работна 
среща на конкурсната комисия и запознаване с дела на кандидатите в конкурса.  

През 2021 г. съдия Илияна Балтова, в качеството на временен 
преподавател към Националния институт на правосъдието е участвала като 
лектор в поредица от обучителни семинари по програмата за задължително 
първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, на теми-  
„Подготовка за устен изпит по ГПП“; „Дискусия по теми от материалното и 
процесуалното гражданско право в обхвата на началното обучение“; 
„Подготовка за устен изпит по ГПП – продължение. Произнасяне в състав“; 
„Предоставяне на разработки от кандидатите за младши съдии-дискусия“ и др. 

През проверявания период съдиите от Апелативен съд - Бургас и 
командированите съдии са взели участие в помощни атестационни комисии 
(ПАК) както следва: съдия Събина Христова е била докладчик два пъти и един 
път член на ПАК; съдия Павел Ханджиев е бил докладчик два пъти и четири 
пъти член на ПАК; съдия Кирил Градев е бил два пъти докладчик на ПАК;  
съдиите Румяна Манкова и Христина Марева са били по три пъти членове на 
ПАК, съдия Илияна Балтова е била два пъти член на ПАК, а по един път 
членове са били съдиите Албена Зъбова и Калина Пенева. 
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За периода на проверката участие в Комисията по професионална етика 
(КПЕ) при Апелативен съд - Бургас са взели съдиите, както следва: Румяна 
Манкова, председател на КПЕ при Апелативен съд- Бургас е изготвила две 
становища  и е участвала в една проверка по сигнал; съдия Илияна Балтова, 
член на КПЕ при Апелативен съд- Бургас е изготвила едно становище и е 
участвала в две проверки по сигнал; съдия Павел Ханджиев, резервен член на 
КПЕ при Апелативен съд- Бургас е участвал в две проверки по сигнал; съдия 
Десислава Щерева, член на КПЕ при Окръжен съд- Бургас е изготвила двадесет 
и три становища и е участвала в една проверка по сигнал. 

През проверявания период съдиите от Апелативен съд - Бургас и 
командированите съдии са изготвили становища по образувани тълкувателни 
дела във Върховния касационен съд, както следва: съдия Манкова е изготвила 
четири становища; съдия Калина Пенева е изготвила три становища; съдия 
Христина Марева е изготвила две становища; съдиите Албена Зъбова, Кремена 
Лазарова, Павел Ханджиев и Илияна Балтова са изготвили по едно становище. 

Участието за проверявания период на съдиите от Апелативен съд- Бургас 
и командированите съдии в проверки на окръжните съдилища е както следва: 
Румяна Манкова - Окръжен съд - Бургас; Събина Христова - Окръжен съд- 
Сливен; Павел Ханджиев - Окръжен съд - Ямбол; Илияна Балтова - Окръжен 
съд - Бургас; Кирил Градев - Районен съд- Айтос и Районен съд - Карнобат. 

За проверявания период командированите съдии в Апелативен съд - 
Бургас са участвали в атестирането на районни съдии.  

 
11. Извършени предишни проверки на Апелативен съд- Бургас. 
 
10.1. Инспекторатът към ВСС е извършил комплексна планова проверка 

на Апелативен съд- Бургас по образуването, движението и приключването на 
въззивни граждански и въззивни търговски дела за 2011 г., 2012 г. и за периода 
01.01.2013 г. - 30.04.2013 г.,  възложена със Заповед № ПП-01-40/07.05.2013 г. 
на главния инспектор на ИВСС, приключила с акт за резултати от проверка. С 
акта са дадени следните препоръки: 

Председателят на Апелативен съд - Бургас, като упражни правомощията 
си по чл. 106, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт, да предприеме 
необходимите мерки: 

-да бъде обсъдена възможността проверката относно 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; 

-в протокола, удостоверяващ извършеното електронно разпределение на 
делата, да се посочват съдиите, които не участват в разпределението, както и 
да се отразяват основанията, поради които са изключени от избора; 
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-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; 

-да се предприемат действия по спазване разпоредбата на чл. 92, ал. 1 от 
ПАРОАВАС, като книжата по образуваните търговски дела се поставят в 
папки- жълт цвят. 

Председателят на Апелативен съд - Бургас е уведомил главния 
инспектор на ИВСС с писмо от 01.08.2013 г. за изпълнение на препоръките, 
съобразно разпоредбата на чл. 58, ал. 4 ЗСВ.  

 
10.2. Инспекторатът към ВСС е извършил контролна проверка съгласно 

Заповед № КП-01-11/25.09.2015 г. на главния инспектор на ИВСС, по 
изпълнение 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. С акта е дадена 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. 

Председателят на Апелативен съд - Бургас е уведомил главния 
инспектор на ИВСС с писмо от 10.12.2015 г. за изпълнение на препоръката, 
съобразно разпоредбата на чл. 58, ал. 4 ЗСВ.  

 
10.3. През проверявания период на Апелативен съд- Бургас не са 

извършвани проверки от Върховен касационен съд. 
 

II. ПРОВЕРКА ПО ОБРАЗУВАНЕТО, ДВИЖЕНИЕТО И 
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА, ОБРАЗУВАНИ В АПЕЛАТИВЕН СЪД- 
БУРГАС 

 
1.Образуване на делата. 
Новообразуваните дела в Апелативен съд – Бургас се разпределят между 

съдиите съобразно поредността на тяхното постъпване от окръжните 
съдилища. Постъпилите дела се образуват от председателя на съда, а в негово 
отсъствие - от определен със заповед негов заместник. Длъжностните лица, 
които имат право да извършват случайно разпределение на делата са 
определени със заповед на административния ръководител, съобразно 
разпоредбата на чл. 35, ал. 5 от Правилника за администрацията в съдилищата. 
Съгласно Заповед АД-06-199/09.12.2019 г. на председателя на съда, издадена 
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въз основа на решение на Общото събрание на съдиите, считано от 01.01.2020 
г. тази дейност се извършва от тримата съдебни помощници. Със заповед на 
административния ръководител от разпределението се изключват онези съдии, 
които отсъстват поради ползване на платен годишен отпуск, дългосрочно 
командироване или продължително отсъствие поради временна 
неработоспособност.  

Протоколът от извършеното електронно разпределение за определянето 
на съдия докладчик по образувано дело се генерира автоматично от 
съответната система. Той се разпечатва в два екземпляра и се подписва от 
извършващия разпределението. Единият екземпляр от протокола се прилага 
към делото, а другият екземпляр служителят, администриращ делото в 
търговско или гражданско отделение подрежда последователно в папка по дата 
на извършеното разпределение. След извършване на случайно разпределение 
на дело създаденият от софтуера протокол се съхранява автоматично на 
сървъра на Висшия съдебен съвет. 
 

2. Движение и приключване на делата в Апелативен съд- Бургас. 
През 2021 г. в Апелативен съд - Бургас са постъпили общо 856 

граждански дела. Останали несвършени от предходен период са 95 дела, или 
всичко дела за разглеждане- 951 дела. От тях свършени са 838 дела, или 88,11% 
от разгледаните през годината дела, като са останали висящи към 31.12.2021 г. 
113 дела. В тримесечен срок са свършени 791 дела, което представлява 94% от 
делата.  

За 2021 г. постъпилите въззивни граждански дела са 289, като останали 
несвършени от предходен период са 46 дела или всичко въззивни граждански 
дела за разглеждане - 335 дела. От тях свършени са 275 дела или 82,09% от 
разгледаните през годината дела, като са останали висящи към 31.12.2021 г. 60 
въззивни граждански дела. В тримесечен срок са свършени 245 дела, което 
представлява 89% от въззивните граждански дела.  

За 2021 г. постъпилите въззивни търговски дела са 157, като останали 
несвършени от предходен период са 27 дела, или всичко въззивни търговски 
дела за разглеждане - 184 дела. От тях свършени са 157 дела или 85,33 % от 
разгледаните през годината дела, като са останали висящи към 31.12.2021 г. 27 
въззивни търговски дела. В тримесечен срок са свършени 140 дела, което 
представлява 89% от въззивните търговски дела.  

За 2021 г. постъпилите частни граждански дела втора инстанция, в това 
число разгледани жалби за бавност са 327, като останали несвършени от 
предходен период са 20 дела, или всичко частни граждански дела втора 
инстанция, в това число разгледани жалби за бавност - 347 дела. От тях 
свършени са 323 дела или 93,08% от разгледаните през годината дела, като са 
останали висящи към 31.12.2021 г. 24 частни граждански дела втора 
инстанция, в това число разгледани жалби за бавност. В тримесечен срок са 
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свършени 323 дела, което представлява 100% от частните граждански дела 
втора инстанция, в това число разгледани жалби за бавност.  

За 2021 г. постъпилите частни дела по чл. 274, ал. 2 ГПК са 83, като 
останали несвършени от предходен период са 2 дела или всичко частни дела 
по чл. 274, ал. 2 ГПК - 85 дела. От тях свършени са 83 дела, или 97,65% от 
разгледаните през годината дела, като са останали висящи към 31.12.2021 г. 2 
частни дела по чл. 274, ал. 2 ГПК. В тримесечен срок са свършени 83 дела, 
което представлява 100% от частните дела по чл. 274, ал. 2 ГПК.   

През периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. в Апелативен съд - Бургас са 
постъпили общо 401 граждански дела. Останали несвършени от предходен 
период са 113 дела или всичко дела за разглеждане - 514 дела. От тях свършени 
са 386 дела или 75,10% от разгледаните през периода дела, като са останали 
висящи към 30.06.2022 г. 128 дела. В тримесечен срок са свършени 335 дела, 
което представлява 87% от делата.  

За периода 01.01.2022 г.- 30.06.2022 г. постъпилите въззивни граждански 
дела са 140, като останали несвършени от предходен период са 60 дела или 
всичко въззивни граждански дела за разглеждане - 200 дела. От тях свършени 
са 144 дела или 72% от разгледаните през периода дела, като са останали 
висящи към 30.06.2022 г. 56 въззивни граждански дела. В тримесечен срок са 
свършени 103 дела, което представлява 72% от въззивните граждански дела.  

За периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. постъпилите въззивни търговски 
дела са 59, като останали несвършени от предходен период са 27 дела или 
всичко въззивни търговски дела за разглеждане - 86 дела. От тях свършени са 
59 дела или 68,60% от разгледаните през периода дела, като са останали 
висящи към 30.06.2022 г. 27 въззивни граждански дела. В тримесечен срок са 
свършени 49 дела, което представлява 83% от въззивните търговски дела.  

За периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. постъпилите частни граждански 
дела втора инстанция, в това число разгледани жалби за бавност са 172, като 
останали несвършени от предходен период са 24 дела или всичко частни 
граждански дела втора инстанция, в това число разгледани жалби за бавност - 
196 дела. От тях свършени са 159 дела или 81,12 % от разгледаните през 
периода дела, като са останали висящи към 30.06.2022 г. 37 частни граждански 
дела втора инстанция. В тримесечен срок са свършени 159 дела, което 
представлява 100 % от частните граждански дела втора инстанция, в това 
число разгледани жалби за бавност.  

За периода 01.01.2022 г.- 30.06.2022 г. постъпилите частни дела по чл. 
274, ал. 2 ГПК са 30, като останали несвършени от предходен период са 2 дела, 
или всичко частни дела по чл. 274, ал. 2 ГПК - 32 дела. От тях свършени са 24 
дела или 75% от разгледаните през периода дела, като са останали висящи към 
30.06.2022 г. 8 частни дела по чл. 274, ал. 2 ГПК. В тримесечен срок са 
свършени 24 дела, което представлява 100% от частните дела по чл. 274, ал. 2 
ГПК.   
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3. Средна натовареност на съдиите. 
 
През 2021 г. в Апелативен съд – Бургас са разгледани общо 951 

граждански и търговски дела, което представлява 8,81 дела средна месечна 
натовареност на съдия. За този период средната натовареност по щат спрямо 
свършените дела е 7,76 дела, а действителната натовареност спрямо 
свършените дела е 7,78 дела.  

През 2021 г. разглежданите дела в гражданско отделение са от петима 
съдии, от които двама титуляри и трима командировани. Натовареността по 
щат в гражданско отделение  през годината спрямо делата за разглеждане е 
8,33 дела средно месечно за един съдия, която е равна на действителната 
натовареност. Натовареността спрямо свършените дела по щат и действителна 
натовареност е 7,23. През този 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 и 
чл. 65 НПК, както и в състави за разглеждане на върнати ВНОХД от ВКС.   

През 2021 г. разглежданите дела в търговско отделение са от четирима 
съдии, от които двама титуляри и двама командировани. Натовареността по 
щат в търговско отделение  през годината спрямо делата за разглеждане е 9,4 
дела средно месечно за един съдия, която е равна на действителната 
натовареност. Натовареността спрямо свършените дела по щат и действителна 
натовареност е 8,42.  

През проверявания период на 2022 г. в Апелативен съд – Бургас средната 
натовареност по щат общо на гражданските съдии към всичко дела за 
разглеждане е 9,52 дела, а към всичко свършени дела 7,15 дела. 

 През 2021 г. са проведени 252 броя открити съдебни заседания по 
граждански дела и 125 броя открити съдебни заседания по търговски дела. 
През проверявания период на 2022 г. са проведени 132 броя открити съдебни 
заседания по граждански дела и 67 броя открити съдебни заседания по 
търговски дела.  
 За периода на проверката няма отсрочени цели съдебни заседания по 
въззивни граждански и въззивни търговски дела. 
 

III. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ НА 
АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС 

 
1. Въззивни граждански дела, образувани в периода 01.01.2021 г. – 

30.06.2022 г.  
Проверката на въззивните граждански дела установи: 
- в. гр. д. № 224/2022 г. е образувано на 14.06.2022 г. по повод подадени 

въззивни жалби  срещу решение по гр. д. № 72/2021 г. по описа на Окръжен 
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съд- Сливен. На 14.06.2022 г. е извършено разпределението на делото, ръчно, 
за докладчик е определена съдия Румяна Манкова, като причина за това е 
посочен чл. 15 от Правилата за случайно разпределение на делата в 
Апелативен съд – Бургас. На 15.06.2022 г. са извършени два избора за член на 
състава – ръчно, определени са съдия Кирил Градев и съдия Кремена Лазарова. 
С определение № 260/15.06.2022 г. въззивната жалба, уточнена с допълнителна 
въззивна жалба е внесена за разглеждане в открито с. з. за 13.07.2022 г. 
Призовките са изпратени на страните на 15.06.2022 г. и са получени от тях на 
21.06.2022 г. и на  23.06.2022 г. На 13.07.2022 г. е извършено преразпределение 
на член на състава съгласно утвърден график за месец юли 2022 г. и Заповед 
№ АД-06-122/29.06.2022 г. на председателя на съда. Преразпределението е 
извършено ръчно, определена е съдия Калина Пенева на мястото на съдия 
Кирил Градев. В проведеното открито с. з. на 13.07.2022 г. е даден ход на 
делото и е докладвано. Съдът е оставил е без уважение повторно направено 
искане за допускане на нова оценъчна експертиза, приел е представени 
писмени доказателства, приключил е събирането на доказателства и е дал ход 
по същество. Решение е постановено на 16.08.2022 г., като съобщението за това 
е връчено на страните на 19.08.2022 г. и на 23.08.2022 г. Към момента на 
извършване на проверката не е постъпила касационна жалба; 

- в. гр. д. № 179/2022 г. е образувано на 12.05.2022 г. по повод подадени 
въззивни жалби  срещу решение по гр. д. № 291/2021 г. по описа на Окръжен 
съд- Ямбол. На 12.05.2022 г. е извършено случайното разпределение на делото, 
автоматично, между всички граждански съдии, при 100 % натовареност, като 
за докладчик е определена съдия Румяна Манкова. На 23.05.2022 г. са 
извършени два избора за член на състава – ръчно, определени са съдия 
Кремена Лазарова и съдия Калина Пенева. С определение № 222/23.05.2022 г. 
въззивните жалби са приети за допустими и делото е насрочено за разглеждане 
в открито с. з. за 22.06.2022 г. Призовките са изпратени на страните на 
25.05.2022 г. и са получени от тях на 01.06.2022 г. и на  07.06.2022 г. На 
20.06.2022 г. е извършено преразпределение на член на състава съгласно 
утвърден график за месец юни 2022 г. и Заповед № АД-06-89/30.05.2022г. на 
председателя на съда. Преразпределението е извършено ръчно, определен е за 
член на състава съдия Кирил Градев на мястото на съдия Калина Пенева. На 
проведеното открито с. з. на 22.06.2022 г. е даден ход на делото и е докладвано, 
приключено е събирането на доказателствата и е даден ход по същество. 
Решението е постановено на 14.07.2022 г., съобщенията за това са връчени на 
страните на 01.08.2022 г. и на 28.07.2022 г. На 18.07.2022 г. е постъпила 
касационна жалба, като с разпореждане от 10.08.2022 г. е постановено препис 
да се връчи на другата страна. На 22.08.2022 г. е постъпил отговор на 
касационната жалба. Междувременно на 12.08.2022 г. е постъпила втора 
касационна жалба, като с разпореждане от 19.08.2022 г. е постановено да се 
връчи препис от същата на ответната страна за отговор. Съобщението за това 
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е получено на 29.08.2022 г., като до момента на извършване на проверката не 
е постъпил отговор; 

- в. гр. д. № 528/2021 г. е образувано на 14.12.2021 г. по повод подадена 
въззивна жалба  срещу решение по гр. д. № 167/2019 г. по описа на Окръжен 
съд- Сливен. На 14.12.2021 г. е извършено случайното разпределение на 
делото, автоматично, между всички съдии от гражданско отделение, при 100 
% натовареност, като за докладчик е определена съдия Румяна Манкова. На 
31.12.2021 г. са извършени два избора за член на състава – ръчно, определени 
са съдия Събина Христова и съдия Десислава Щерева. С подробно 
определение № 458/31.12.2021 г. подадената въззивна жалба е приета за 
допустима и делото е насрочено за разглеждане в открито с. з. за 16.02.2022 г. 
Призовките са изпратени на страните на 31.12.2021 г. и са получени от 
въззивника на 25.01.2022 г. и от въззиваемия на  05.01.2022 г. На 15.02.2022 г. 
е извършено преразпределение на член на състава съгласно утвърден график 
за месец февруари 2022 г. и Заповед № АД-06-014/27.01.2022 г. на и. ф. 
председател на съда. Преразпределението е извършено ръчно, определена е 
съдия Христина Марева за член на състава на мястото на съдия Десислава 
Щерева. На проведеното открито с. з. на 16.02.2022 г. е даден ход на делото и 
е докладвано, приключено е събирането на доказателства и е даден ход по 
същество. Решението е постановено на 31.03.2022 г., като съобщенията са 
връчени на въззивника на 17.05.2022 г. и на въззиваемия на 05.04.2022 г. На 
16.06.2022 г. е постъпила касационна жалба от въззивника, като с 
разпореждане от 21.06.2022 г. жалбата е оставена без движение за 
отстраняване на нередовности. Нередовностите са отстранени с молба от 
18.07.2022 г., като с разпореждане от 21.07.2022 г. е постановено препис от 
жалбата да се връчи на другата страна за отговор. Съобщението е получено на 
02.08.2022 г., като на 02.09.2022 г. е постъпил писмен отговор. С разпореждане 
от 07.09.2022 г. отговорът е оставен без движение за представяне на адвокатско 
пълномощно, като съобщението за това е изпратено на 07.09.2022 г. и връчено 
на 14.09.2022 г.; 

- в. гр. д. № 518/2021 г. е образувано на 08.12.2021 г. по повод подадена 
въззивна жалба срещу решение по т. д. № 90/2019 г. по описа на Окръжен съд- 
Ямбол. По делото е постъпила и частна жалба срещу определение № 
260147/14.07.2021 г. по т. д. № 90/2019 г. по описа на Окръжен съд- Ямбол. На 
08.12.2022 г. е извършено случайното разпределение на делото, автоматично, 
между всички съдии (предявеният иск е по КЗ), при 100 % натовареност, като 
за докладчик е определена съдия Румяна Манкова. С разпореждане № 
317/14.12.2021 г. въззивните жалби са внесени за разглеждане в открито с. з. за 
09.02.2022 г. Призовките са изпратени на страните на същия ден и са получени 
от въззивниците на 31.01.2022 г. и от въззиваемия на 11.01.2022 г. На 
30.12.2021 г. са извършени два избора за член на състава – ръчно, определени 
са съдия Събина Христова и съдия Десислава Щерева. На 08.02.2022 г. са 
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извършени преразпределения на членове на състава съгласно утвърден график 
за месец февруари 2022 г. и Заповед № АД-06-014/27.01.2022 г. на и. ф. 
председател на съда. Преразпределението е извършено ръчно, определена е 
съдия Кремена Лазарова за член на състава на мястото на съдия Десислава 
Щерева и съдия Албена Зъбова- Кочовска на мястото на съдия Събина 
Христова. В проведеното открито с. з. на 09.02.2022 г. е даден ход на делото и 
е докладвано, приключено е събирането на доказателства и е даден ход по 
същество. Решението е постановено на 04.03.2022 г., като съобщенията за това 
са връчени на въззивниците на 26.04.2022 г. и на въззиваемия на 20.03.2022 г. 
С молба от 10.05.2022 г. въззивниците са поискали изменение на решението по 
чл. 248 ГПК в частта за разноските, като с разпореждане от 11.05.2022 г. е 
постановено препис от молбата да се връчи на насрещната страна. 
Съобщението за това е връчено на 27.05.2022 г., като е постъпило становище 
на 30.05.2022 г. На 15.06.2022 г. е извършено преразпределение на член на 
състава съгласно Заповед № АД-06-56/30.03.2022 г. на председателя на съда. 
Преразпределението е извършено ръчно, определен е съдия Кирил Градев на 
мястото на съдия Албена Зъбова-Кочовска. Определението по чл. 248 ГПК е 
постановено на 15.06.2022 г., като съобщението е връчено на въззиваемия на 
24.06.2022 г. Съобщението на жалбоподателите е върнато в цялост като е 
посочено, че на девет конкретно посочени дати адресът е посетен, но на него 
не е открит процесуалния представител (записано е че по сведение на живущ 
в съседство адвокатът е в отпуск до 31.08.2022 г.) С резолюция от 27.08.2022 
г. е постановено да се изпрати ново съобщение за връчване след 31.08.2022 г., 
като съобщението е изпратено на 29.08.2022 г. и към момента на проверката не 
е върнато; 

- в. гр. д. № 467/2021 г. е образувано на 29.10.2021 г. по въззивна жалба 
срещу решение на Окръжен съд – Бургас и насрещна въззивна жалба. На 
29.10.2021 г. е извършено случайното разпределение, автоматично, между 
всички съдии от ГО при 100% натовареност. За докладчик е определена съдия 
Събина Христова. По делото е депозирана и въззивна частна жалба против 
определение от 17.09.2021 г. на Окръжен съд– Бургас, постъпила ведно с 
въззивната жалба и насрещната въззивна жалба. На 15.11.2021 г. са извършени 
два избора за членове на състава, ръчно, определени са съдия Румяна Манкова 
и съдия Кремена Лазарова. С подробно определение от 15.11.2021 г. съдът е 
приел въззивната жалба, насрещната въззивна жалба и въззивната частна 
жалба за допустими. Делото е насрочено за 12.01.2022 г. Призовките са 
изпратени на 15.11.2021 г., връчени на 22.11.2022 г. и на 26.11.2022 г. На 
10.01.2022 г. е извършено преразпределение на член на състава, съгласно 
утвърден график със Заповед № АД-06-02/05.01.2022 г. на заместник-
административния ръководител на съда. Преразпределението е извършено 
ръчно, като на мястото на Кремена Лазарова е определена съдия Албена 
Зъбова. В съдебно заседание на 12.01.2022 г. е даден ход на делото и е даден 
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ход на устните състезания. Решението е постановено на 22.02.2022 г. 
Съобщенията с препис от решението са връчени на 08.03.2022 г. и на 
16.03.2022 г. На 22.03.2022 г. е постъпила частна касационна жалба против 
решението на Апелативен съд- Бургас в частта, с която е оставена без 
разглеждане частната жалба против определение на БОС. С разпореждане от 
30.03.2022 г. частната жалба е оставена без движение с указания. На 15.04.2022 
г. е постъпила касационна жалба против решението и с разпореждане от 
19.04.2022 г. е оставена без движение с указания. Съобщението е връчено на 
09.05.2022 г. С разпореждане от 30.05.2022 г. съдът е върнал частната жалба 
поради неизпълнени указания в дадения срок; 

- в. гр. д. № 135/2022 г. е образувано на 06.04.2022 г. по въззивна жалба 
срещу решение на Окръжен съд – Бургас. На 06.04.2022 г. е извършено 
случайното разпределение, автоматично, между всички съдии от ГО при 100% 
натовареност. За докладчик е определена съдия Събина Христова. С 
разпореждане от 08.04.2022 г. делото е насрочено за 01.06.2022 г. На 04.05.2022 
г. е постъпила молба с доказателства от процесуалните представители на 
въззиваемите за отлагане на делото поради ангажираност по НОХД по описа 
на СГС. С разпореждане от 09.05.2022 г. съдът е отсрочил делото за 29.06.2022 
г. На 12.05.2022 г. са извършени два избора за членове на състава, ръчно, 
определени са съдия Румяна Манкова и съдия Калина Пенева. С определение 
от 12.05.2022 г. съдебният състав е приел жалбата за допустима и е потвърдил, 
че делото е насрочено за о. с. з. на 29.06.2022 г. Призовки с препис от 
определението са изпратени на 13.05.2022 г. На 28.06.2022 г. е извършено 
преразпределение на член на състава, съгласно утвърдения график със Заповед 
№ АД- 06-89/30.05.2022 г. на председателя на съда. Преразпределението е 
извършено ръчно, като на мястото на съдия Румяна Манкова е определена 
съдия Кремена Лазарова В съдебно заседание на 29.06.2022 г. е даден ход на 
делото, даден е ход на устните състезания. Решението е постановено на 
26.08.2022 г. На 30.08.2022 г. са изпратени съобщения с препис от решението, 
като към момента на проверката не е изтекъл срокът за подаване на касационна 
жалба; 

- в. гр. д. № 29/2022 г. е образувано на 25.01.2022 г. по въззивна жалба 
срещу решение на Окръжен съд – Сливен. На 25.01.2022 г. е извършено 
случайното разпределение, автоматично, между всички съдии от ГО и ТО при 
100% натовареност - производството е по КЗ. Определен докладчик е съдия 
Събина Христова. На 17.02.2022 г. са извършени два избора за членове на 
състава, ръчно, определени са съдия Румяна Манкова и съдия Калина Пенева. 
С подробно определение от 18.02.2022 г. съдът е приел жалбата за допустима 
и е насрочил делото за 16.03.2022 г. Призовките са изпратени на 24.02.2022 г. 
На 15.03.2022 г. са извършени две преразпределения на членовете на състава, 
съгласно утвърдения график със Заповед № АД-06-37/25.02.2022 г. на 
председателя на съда. Преразпределението е извършено ръчно, като на мястото 
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на съдия Манкова е определена съдия Албена Зъбова, а на мястото на съдия 
Калина Пенева е определена съдия Кремена Лазарова. В съдебно заседание на 
16.03.2022 г. е даден ход на делото, даден е ход на устните състезания. 
Решението е постановено на 29.04.2022 г. На 04.05.2022 г. са изпратени 
съобщения с препис от решението. На 30.05.2022 г. е постъпила молба по чл. 
248 ГПК. С разпореждане от 01.06.2022 г. е разпоредено да се връчи препис от 
молбата по чл. 248 ГПК на насрещната страна за отговор в едноседмичен срок. 
На 25.07.2022 г. е извършено преразпределение на член на състава, ръчно, като 
на мястото на съдия Албена Зъбова е определена съдия Калина Пенева. С 
определение от 25.07.2022 г. съдът се е произнесъл по молбата по чл. 248 ГПК. 
На 07.06.2022 г. е постъпила касационна жалба, оставена без движение с 
разпореждане от 24.06.2022 г. – съобщението е връчено на 14.07.2022 г. На 
09.08.2022 г. е постъпила молба – уточнение на касационната жалба. С 
разпореждане от 16.08.2022 г. съдът е указал да се връчи препис от 
касационната жалба на ответната страна за писмен отговор или насрещна 
касационна жалба в едномесечен срок. Към момента на проверката не е 
изтекъл срокът за отговор на касационната жалба; 

- в. гр. д. № 162/2021 г. е образувано на 07.04.2021 г. по въззивна жалба 
срещу решение на Окръжен съд – Ямбол. На 07.04.2021 г. е извършено 
случайното разпределение, ръчно, съгласно чл. 17 от Правилата за случайно 
разпределение на делата в Апелативен съд- Бургас. За докладчик е определена 
съдия Събина Христова. На 29.04.2022 г. са извършени два избора за членове 
на състава, ръчно, определени са съдия Калина Пенева и съдия Кремена 
Лазарова. С подробно определение от 29.04.2021 г. съдът е приел жалбата за 
допустима и е насрочил делото за 26.05.2021 г. В съдебно заседание на 
26.05.2021 г. е даден ход на делото, даден е ход на устните състезания. 
Решението е постановено на 02.07.2021 г. На 10.08.2021 г. е постъпила молба 
по чл. 248 ГПК. С разпореждане от 16.08.2021 г. е постановено да се връчи 
препис от молбата по чл. 248, ал. 1 ГПК на насрещната страна за отговор в 1-
седмичен срок. На 13.08.2021 г. е постъпила касационна жалба, оставена без 
движение с разпореждане от 24.08.2021 г. На 20.08.2021 г. е постъпила молба 
по чл. 248, ал. 1 ГПК и от другата страна, като с разпореждане от 23.08.2021 г. 
е постановено да се връчи на насрещната страна за отговор. На 10.09.2021 г. е 
постъпило възражение по молбата за изменение на решението в частта му за 
разноските и допълнително искане по молбата за изменение на решението в 
частта му разноските. На 01.10.2021 г. е постъпила молба-уточнение на 
касационната жалба и с разпореждане от 07.10.2021 г. е постановено да се 
връчи препис от касационната жалба на другата страна за отговор или 
насрещна касационна жалба. На 22.11.2021 г. е постъпил отговор на 
касационната жалба, оставен без движение с разпореждане от 07.12.2021 г. С 
определение от 19.01.2022 г. съдът се е произнесъл по молбите за допълване 
на решението в частта му за разноските. На 09.03.2022 г. е постъпила молба по 
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чл. 250, ал. 1 ГПК и частна касационна жалба. С разпореждане от 10.03.2022 г. 
съдът е постановил препис от молбата да се връчи на насрещната страна за 
отговор в 1-седмичен срок. С разпореждане от 11.03.2022 г. частната жалба е 
оставена без движение. С определение от 07.06.2022 г. съдът се е произнесъл 
по молбата по чл. 250, ал. 1 ГПК. На 28.06.2022 г. е постъпила частна 
касационна жалба срещу определението на съда от 07.06.2022 г. С 
разпореждане от 01.07.2022 г. частната жалба е оставена без движение. На 
16.08.2022 г. е постъпила молба съгласно указанията на съда и с разпореждане 
от 22.08.2022 г. съдът е постановил частната жалба да се връчи на ответната 
страна за отговор в 1-седмичен срок. Към момента на проверката не е изтекъл 
срокът за отговор по частната жалба; 

- в. гр. д. № 479/2021 г. е образувано на 10.11.2021 г. по въззивна жалба 
срещу решение на Окръжен съд – Бургас и подадена въззивна частна жалба. 
На 10.11.2021 г. е извършено случайното разпределение, ръчно, съгласно чл. 
15 от Правилата за случайно разпределение на делата в Апелативен съд- 
Бургас. За докладчик е определена съдия Събина Христова. На 15.11.2021 г. са 
извършени два избора за членове на състава, ръчно, определени са съдия 
Румяна Манкова и съдия Калина Пенева. С подробно определение от 
15.11.2021 г. съдът е приел въззивната жалба за допустима, приел е частната 
жалба за допустима и е насрочил делото за 19.01.2022 г. На 17.01.2022 г. е 
извършено преразпределение на член на състава, съгласно утвърдения график 
със Заповед № АД-06-02/05.01.2022 г. на заместник-председателя на съда. 
Преразпределението е извършено ръчно, като на мястото на съдия Румяна 
Манкова е определена съдия Кремена Лазарова. В съдебно заседание на 
19.01.2022 г. е даден ход на делото, даден е ход на устните състезания. 
Решението е постановено на 15.03.2022 г. Последното съобщение с препис от 
решението е връчено на 06.06.2022 г. На 22.06.2022 г. е постъпила касационна 
жалба, оставена без движение с разпореждане от 24.06.2022 г. – съобщението 
е връчено на 25.07.2022 г. и на 02.08.2022 г. е постъпила уточнена касационна 
жалба. С разпореждане от 10.08.2022 г. е постановено да се връчи препис от 
касационната жалба на ответната страна за писмен отговор или насрещна 
касационна жалба в 1-месечен срок. Съобщението е връчено на 18.08.2022 г. и 
към момента на проверката не е изтекъл срокът за отговор; 

- в. гр. д. № 163/2022 г. е образувано на 28.04.2022 г. по повод подадена 
въззивна жалба срещу решение по гр. д. № 1648/2020 г. по описа на Окръжен 
съд- Бургас. На 28.04.2022 г. е извършено случайното разпределение на делото, 
автоматично, между всички съдии от гражданско отделение при 100 % 
натовареност, като за докладчик е определена съдия Кремена Лазарова. На 
20.05.2022 г. са извършени два избора за член на състава - ръчно, определени 
са съдия Кирил Градев и съдия Калина Пенева. С подробно определение № 
218/20.05.2022 г. е приета постъпилата въззивна жалба за допустима, като 
делото е внесено за разглеждане в открито с. з. за 15.06.2022 г. Призовките са 
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изпратени на страните на 23.05.2022 г. и са получени от въззивниците на 
31.05.2022 г. и от въззиваемия на 27.05.2022 г. На 06.06.2022 г. е постъпила 
молба от процесуалния представител на въззивниците за отлагане на делото 
поради служебна ангажираност, която е оставена без уважение с разпореждане 
от същата дата, като такава молба е постъпила и от единия от въззивниците на 
14.06.2022 г., която отново е оставена без уважение с разпореждане от същата 
дата. На 14.06.2022 г. е извършено преразпределение на член на състава 
съгласно утвърден график за месец юни 2022 г. и Заповед № АД-06-
89/30.05.2022 г. на председателя на съда. Преразпределението е извършено 
ръчно, определена е съдия Румяна Манкова на мястото на съдия Кирил Градев. 
В с. з. на 15.06.2022 г. ход на делото не е даден поради заболяването на единния 
от въззивниците, като делото е отложено за 29.06.2022 г. На 28.06.2022 г. е 
извършено преразпределение на член на състава съгласно утвърден график за 
месец юни 2022 г. и Заповед № АД-06-89/30.05.2022 г. на председателя на съда. 
Преразпределението е извършено ръчно, определена е съдия Събина Христова 
на мястото на съдия Румяна Манкова. В с. з. на 29.06.2022 г. е даден ход на 
делото и същото е докладвано. Съдът след изслушване на страните е приел, че 
не са налице основания да преразгледа становището си относно искането за 
допускане на нова експертиза, като е приключено събирането на 
доказателствата и е даден ход по същество. Решението е постановено на 
22.07.2022 г., като съобщението за същото е връчено на въззивниците на 
23.08.2022 г. и на въззиваемия на 28.07.2022 г. Към момента на проверката не 
е постъпила касационна жалба; 

- в. гр. д. № 207/2022 г. е образувано на 03.06.2022 г. по повод подадена 
въззивна жалба срещу решение по гр. д. № 885/2021 г. по описа на Окръжен 
съд- Бургас. На 03.06.2022 г. е извършено случайното разпределение на делото, 
автоматично, между всички съдии (предявеният иск е по КЗ), при 100 % 
натовареност, като за докладчик е определена съдия Кремена Лазарова. На 
20.06.2022 г. са извършени два избора за член на състава – ръчно, определени 
са съдия Румяна Манкова и съдия Калина Пенева. С подробно определение № 
268/20.06.2022 г. е приета постъпилата въззивна жалба за допустима, 
отхвърлено е доказателствено искане на въззивника, като делото е внесено за 
разглеждане в открито с. з. за 13.07.2022 г. Призовките са изпратени на 
страните на 23.06.2022 г. и са получени от въззивника на 28.06.2022 г. и от 
въззиваемия на  23.06.2022 г. В проведеното открито с. з. на 13.07.2022 г. е 
даден ход на делото и е докладвано, като е приключено събирането на 
доказателства и е даден ход по същество. Решението е постановено на 
10.08.2022 г., като съобщението за постановения акт е връчено на въззивника 
на 22.08.2022 г. и на въззиваемия на 16.08.2022 г. Към момента на проверката 
не е постъпила касационна жалба; 

- в. гр. д. № 69/2022 г. е образувано на 23.02.2022 г. по повод подадена 
въззивна жалба срещу решение по гр. д. № 239/2021 г. по описа на Окръжен 
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съд - Сливен. На 23.02.2022 г. е извършено разпределението на делото, ръчно, 
за докладчик е определена съдия Кремена Лазарова,  като причина за това е 
посочен чл. 15 от Правилата за случайно разпределение на делата в 
Апелативен съд – Бургас. На 02.03.2022 г. са извършени два избора за член на 
състава – ръчно, определени са съдия Илияна Балтова и съдия Калина Пенева. 
С определение № 97/02.03.2022 г. е приета постъпилата въззивна жалба за 
допустима, като делото е внесено за разглеждане в открито с. з. за 06.04.2022 
г. Призовките са изпратени на страните на 08.03.2022 г. и са получени от 
въззивника на 08.03.2022 г. и от въззиваемия на 11.03.2022 г. На 05.04.2022 г. 
е извършено преразпределение на член на състава съгласно утвърден график 
за месец април 2022 г. и Заповед № АД-06-54 от 30.03.2022 г. на 
административния ръководител. Преразпределението е извършено ръчно, 
определена е съдия Румяна Манкова на мястото на съдия Илияна Балтова. В 
проведеното открито с. з. на 06.04.2022 г. е даден ход на делото и е докладвано, 
като е приключено събирането на доказателствата и е даден ход по същество. 
Решението е постановено на 09.05.2022 г., като съобщенията са връчени на 
въззивника на 12.05.2022 г. и на въззиваемия на 31.05.2022 г. Срещу 
постановеното решение е постъпила касационна жалба, която с разпореждане 
от 10.06.2022 г. е оставена без движение за отстраняване на нередовности, като 
с разпореждане от 04.07.2022 г. са дадени допълнителни указания за това. 
Нередовностите на касационната жалба са отстранени с молба от 14.07.2022 г., 
като с разпореждане от 19.07.2022 г. е постановено препис от нея да се връчи 
на ответната страна. Препис от касационната жалба е връчен на въззиваемия 
на 16.08.2022 г., като към момента на проверката не е постъпил отговор по нея; 

- в. гр. д. № 34/2022 г. е образувано на 27.01.2022 г. по повод подадена 
въззивна жалба срещу решение по гр. д. № 321/2020 г. по описа на Окръжен 
съд- Ямбол. На 27.01.2022 г. е извършено разпределението на делото, ръчно, 
за докладчик е определена съдия Кремена Лазарова, като причина за това е 
посочен чл. 15 от Правилата за случайно разпределение на делата в 
Апелативен съд – Бургас. На 04.02.2022 г. са извършени два избора за член на 
състава – ръчно, определени са съдия Албена Зъбова-Кочовска и съдия Калина 
Пенева. С подробно определение № 61/04.02.2022 г. е приета постъпилата 
въззивна жалба за допустима, отхвърлени са въведените с въззивната жалба 
доказателствени искания, като делото е внесено за разглеждане в открито с. з. 
за 16.03.2022 г. Призовките са изпратени на страните на 08.02.2022 г. и са 
получени от въззивниците на 21.02.2022 г. и от въззиваемия на 09.02.2022 г. С 
разпореждане от 22.02.2022 г. по постъпила молба от въззиваемия делото е 
пренасрочено за 23.03.2022 г., за която дата страните са уведомени съответно 
на 01.03.2022 г. и на 25.02.2022 г. На 21.03.2022 г. е извършено 
преразпределение на член на състава съгласно чл. 34, ал.1 ПРДНСАСБ, във вр. 
със Заповед № АД-06-37 от 25.02.2022 г. на председателя на съда. 
Преразпределението е извършено ръчно, определена е съдия Румяна Манкова 
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на мястото на съдия Калина Пенева. В проведеното открито с. з. на 23.03.2022 
г. е даден ход на делото и е докладвано, като е оставено без уважение 
направено искане на въззивниците за допускане на съдебно счетоводна 
експертиза, приключено е събирането на доказателства и е даден ход по 
същество. Решението е постановено на 21.04.2022 г., като съобщението за това 
е връчено на въззивниците на 18.05.2022 г. и на 30.05.2022 г. и на въззиваемия 
на 05.05.2022 г. На 17.06.2022 г. е постъпила касационна жалба, която с 
разпореждания от 22.06.2022 г. и 18.07.2022 г. е оставена без движение за 
отстраняване на нередовности. Съобщението за постановеното разпореждане 
от 18.07.2022 г. е изпратено на въззивника на 20.07.2022 г. и се е върнало в 
цялост с отбелязване, че от 10.08.2022 г. процесуалният представител на 
страната е в отпуск до края на месеца. На 30.08.2022 г. е изпратено ново 
съобщение, което към момента на проверката не се е върнало; 

- в. гр. д. № 426/2021 г. е образувано на 30.09.2021 г., като делото е 
висящо повторно пред Апелативен съд- Бургас, след като с решение № 
13/28.09.2021г. по гр. д. № 1527/2020 г. по описа на ВКС е отменено решение 
№ 101/15.11.2019 г. по в. гр. д. № 316/2019 г. на Апелативен съд- Бургас и 
делото е върнато за ново разглеждане от друг състав, с дадени задължителни 
указания. На 30.09.2021 г. е извършено случайното разпределение на делото, 
автоматично, между трима съдии от гражданското отделение, при 100 % 
натовареност (двама съдии са изключени от разпределението на основание чл. 
22, т. 5 ГПК), като за докладчик е определена съдия Кремена Лазарова.  На 
07.10.2021 г. са извършени два избора за член на състава – ръчно, определени 
са съдия Събина Христова и съдия Калина Пенева. С подробно определение № 
337/07.10.2021 г. е приета постъпилата въззивна жалба за допустима, 
постановено е издаване на поисканото съдебно удостоверение, назначена е 
поисканата от въззивника допълнителна тройна СТЕ, като делото е внесено за 
разглеждане в открито с. з. за 24.11.2021 г. Призовките са изпратени на 
страните на 08.10.2021 г. и са получени от въззивниците на 18.10.2021 г. и от 
въззиваемия на 03.11.2021 г. По делото са конституирани две лица, в 
качеството им на трети лица помагачи- едното от тях е уведомено на 01.11.2021 
г. по реда на чл. 41, ал. 2 ГПК, а на другото лице призовката не е върната. 
Поради нередовното призоваване в с. з. на 24.11.2021 г. не е даден ход на 
делото, като същото е отложено за 26.01.2022 г. С разпореждания от 24.01.2022 
г. и 25.01.2022 г., във връзка с епидемичната обстановка в страната и 
отсъствието на всички секретар- протоколисти поради заболяване от вирусни 
инфекции, както и във вр. със Заповед № АД-06-09/24.01.2022 г. на заместник 
председателя на съда, делото е пренасрочено съответно за 09.02.2022 г. и за 
09.03.2022 г. На 07.03.2022 г. е извършено преразпределение на член на състава 
съгласно утвърден график за месец март 2022 г. и Заповед № АД-06-
37/25.03.2022 г. на административния ръководител. Преразпределението е 
извършено ръчно, определена е за член на състава съдия Албена Зъбова-
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Кочовска на мястото на съдия Събина Христова. На 09.03.2022 г. е извършено 
преразпределение на член на състава съгласно Заповед № АД-06-43/09.03.2022 
г. на заместник председателя на съда. Преразпределението е извършено ръчно, 
определена е съдия Събина Христова на мястото на съдия Албена Зъбова-
Кочовска. В проведеното открито с. з. на 09.03.2022 г. е даден ход на делото и 
е докладвано, като са приети представените от въззиваемия писмени 
доказателства. Прието е заключението на вещите лица по назначената тройна 
СТЕ, оставено е без уважение искането за поставяне на допълнителна задача и 
е даден ход по същество. Решението е постановено на 08.04.2022 г., като 
съобщението за това е връчено на въззивниците на 06.06.2022 г. и на 09.06.2022 
г., на въззиваемия на 20.06.2022 г., на третите лица помагачи на 14.04.2022 г. и 
19.04.2022 г.  На 04.07.2002 г. е постъпила касационна жалба от въззивниците, 
която е оставена без движение с разпореждане от 07.07.2022 г. На 09.09.2022 
г. е постъпила молба за отстраняване на нередовностите, като предстои 
произнасяне по същата; 

- в. гр. д. № 157/2022 г. е образувано на 18.04.2022 г. по две въззивни 
жалби срещу решение на Окръжен съд – Сливен. На 18.04.2022 г. е извършено 
случайното разпределение, автоматично, между всички съдии от гражданско и 
търговско отделение при 100% натовареност (предявеният иск е по КЗ). За 
докладчик е определена съдия Калина Пенева. На 20.04.2022 г. са извършени 
два избора за членове на състава, ръчно, като са определени съдия Румяна 
Манкова и съдия Събина Христова. С определение от 20.04.2022 г. съдебният 
състав се е произнесъл по постъпилите две въззивни жалби като е приел 
същите за допустими и е насрочил делото за 25.05.2022 г. Призовките за 
изпратени на 27.04.2022 г. На 23.05.2022 г. е извършено преразпределение на 
член на състава, съгласно утвърдения график със Заповед № АД-06-
76/28.04.2022 г. на председателя на съда. Преразпределението е извършено 
ръчно, определена е съдия Кремена Лазарова на мястото на съдия Събина 
Христова. В съдебно заседание на 25.05.2022 г. съдът е дал ход на делото, дал 
е ход на устните състезания. Решението е постановено на 08.06.2022 г. 
Съобщенията с препис от решението са връчени на 20.06.2022 г., 21.06.2022 г. 
и на 23.06.2022 г. На 21.07.2022 г. е постъпила касационна жалба, оставена без 
движение с разпореждане от 08.08.2022 г. На 29.08.2022 г. е постъпила молба 
съгласно указанията на съда и с разпореждане от 02.09.2022 г. е указано да се 
връчи препис от касационната жалба на ответната страна за подаване на 
писмен отговор или насрещна касационна жалба. На 02.09.2022 г. са изпратени 
съобщенията, като към момента на проверката не са върнати по делото. На 
26.07.2022 г. е постъпила втора касационна жалба, като с разпореждане от 
08.08.2022 г. е постановено препис от същата да се изпрати на страните за 
писмен отговор или насрещна касационна жалба в едномесечен срок. 
Съобщенията с препис от втората касационна жалба са връчени на 15.08.2022 
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г. и на 24.08.2022 г., като към момента на проверката не е изтекъл срокът за 
отговор; 

- в. гр. д. № 165/2022 г. е образувано на 29.04.2022 г. по въззивна жалба 
срещу решение на Окръжен съд – Бургас. На 29.04.2022 г. е извършено 
случайното разпределени, автоматично, между съдиите от ГО при 100% 
натовареност. За докладчик е определена съдия Калина Пенева. На 04.05.2022 
г. са извършени два избора за членове на състава, ръчно, определени са съдия 
Румяна Манкова и съдия Кирил Градев. С подробно определение от 04.05.2022 
г. съдът се е произнесъл по допустимостта на жалбата и е насрочил делото за 
разглеждане на 25.05.2022 г. На 04.05.2022 г. са изпратени призовките до 
страните (общо 5). На 23.05.2022 г. е извършено преразпределение на член на 
състава, съгласно утвърдения график със Заповед № АД-06-76/28.04.2022 г. на 
председателя на съда. Преразпределението е извършено ръчно, като на мястото 
на съдия Кирил Градев е избрана съдия Кремена Лазарова. В съдебно 
заседание на 25.05.2022 г. е даден ход на делото и ход на устните състезания. 
Решението е постановено на 08.06.2022 г. Последното съобщение с препис от 
решението е връчено на 22.06.2022 г. На 21.07.2022 г. е постъпила касационна 
жалба. С разпореждане от 28.07.2022 г. е указано препис от касационната 
жалба да се връчи на ответната страна за представяне на писмен отговор или 
насрещна касационна жалба. Последното съобщение е връчено на 15.08.2022 
г. Към момента на проверката не е изтекъл срокът за отговор на касационната 
жалба; 

- в. гр. д. № 228/2022 г. е образувано на 17.06.2022 г. по въззивна жалба 
срещу решение на Окръжен съд – Бургас.  На 17.06.2022 г. е извършено 
случайното разпределение, автоматично, между всички съдии от ГО при 100% 
натовареност. За докладчик е определена съдия Калина Пенева. На 20.06.2022 
г. са извършени два избора за членове на състава, ръчно, определени са съдия 
Румяна Манкова и съдия Кремена Лазарова. С подробно определение от 
20.06.2022 г. съдът е приел жалбата за допустима и е насрочил о. с. з. на 
13.07.2022 г. Призовките са изпратени на 20.06.2022 г. На 11.07.2022 г. е 
постъпила молба от процесуалния представител на въззиваемия, 
администрирана на 12.07.2022 г. В съдебно заседание на 13.07.2022 г. съдът е 
дал ход на делото и е дал ход на устните състезания. Решението е постановено 
на 28.07.2022 г. Съобщения с препис от решението са връчени на 16.08.2022 г. 
и на 26.08.2022 г. Към момента на проверката не е изтекъл срокът за обжалване 
на решението; 

- в. гр. д. № 183/2022 г. е образувано на 17.05.2022 г. по въззивна жалба 
срещу решение на Окръжен съд – Бургас. На 17.05.2022 г. е извършено 
случайното разпределение, автоматично, между всички съдии от ГО при 100% 
натовареност. За докладчик е определена съдия Калина Пенева. На 19.05.2022 
г. са извършени два избора за членове на състава, ръчно, определени са съдия 
Румяна Манкова и съдия Кремена Лазарова. С подробно определение от 
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19.05.2022 г. съдът се е произнесъл по допустимостта на жалбата и е насрочил 
делото за 29.06.2022 г. Призовките са изпратени на 20.05.2022 г. На 28.06.2022 
г. е извършено преразпределение на член на състава, съгласно утвърдения 
график със Заповед № АД-06-89/30.05.2022 г. на председателя на съда. 
Преразпределението е извършено ръчно, като на мястото на съдия Румяна 
Манкова е определена съдия Събина Христова. В съдебно заседание на 
29.06.2022 г. е даден ход на делото, даден е ход на устните състезания. 
Решението е постановено на 20.07.2022 г. На 22.07.2022 г. са изпратени 
съобщения с препис от решението, последното връчено на 29.07.2022 г. На 
29.08.2022 г. е постъпила касационна жалба и с разпореждане от 31.08.2022 г. 
е указано да се връчи на ответните страни по делото препис от касационната 
жалба за подаване на писмен отговор или насрещна касационна жалба в 
едномесечен срок. Съобщенията са изпратени на 31.08.2022 г. и към момента 
на проверката не са върнати по делото; 

- в. гр. д. № 436/2021 г. е образувано на 06.10.2021 г. срещу решение на 
Окръжен съд – Бургас. На 06.10.2021 г. е извършено случайното 
разпределение, ръчно, съгласно чл. 15 от Правилата за случайно разпределение 
на делата в Апелативен съд- Бургас, като за докладчик е определена съдия 
Калина Пенева. На 08.10.2021 г. са извършени два избора за членове на 
състава, ръчно, определени са съдия Кремена Лазарова и съдия Румяна 
Манкова. С подробно определение от 08.10.2021 г. съдът се е произнесъл по 
допустимостта на въззивната жалба и е насрочил делото за 03.11.2021 г. 
(първоначално образуваното производство е приключило с определение, 
съгласно което делото е върнато на Окръжен съд- Бургас за изпълнение на 
дадени указания; второто дело е било върнато отново на Окръжен съд- Бургас 
за произнасяне на допълнителни решения. Страните по делото са 421). На 
01.11.2021 г. е извършено преразпределение на член на състава, съгласно 
утвърдения график със Заповед № АД-06-174/29.10.2021 г. на и. ф. председател 
на съда. Преразпределението е извършено ръчно, като на мястото на Румяна 
Манкова е определена съдия Събина Христова. В съдебно заседание на 
03.11.2021 г. не е даден ход на делото поради нередовна процедура по 
призоваване на две от въззиваемите страни. Делото е отложено за 08.12.2021 г. 
На 06.12.2021 г. са извършени две преразпределения на членове на състава, 
съгласно утвърдения график със Заповед № АД-06-197/29.11.2021 г. на и. ф. 
председател на съда. Преразпределението е извършено ръчно, като са 
определени съдия Румяна Манкова и съдия Албена Зъбова. В съдебно 
заседание на 08.12.2021 г. съдът е дал ход на делото, прекратил е 
производството по една от въззивните жалби и е дал ход на устните състезания. 
Решението е постановено на 20.12.2021 г. На 01.03.2022 г. са постъпили две 
касационни жалби, своевременно администрирани. На 30.05.2022 г. е 
постъпила насрещна касационна жалба, своевременно администрирана. Към 
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момента на проверката не е изтекъл срокът за отговор по насрещната 
касационна жалба; 

- в. гр. д. № 143/2022 г. е образувано на 11.04.2022 г. по 2 въззивни 
жалби срещу решение на Окръжен съд – Бургас. На 11.04.2022 г. е извършено 
случайното разпределение, автоматично, между всички съдии от ГО при 100% 
натовареност. За докладчик е определен съдия Кирил Градев. На 15.04.2022 г. 
са извършени два избора за членове на състава, ръчно, определени са съдия 
Калина Пенева и съдия Кремена Лазарова. С определение от 15.04.2022 г. 
съдът е приел за допустими подадените въззивни жалби и е насрочил делото 
за 08.06.2022 г. На 06.06.2022 г. е извършено преразпределение на член на 
състава, съгласно утвърдения график със Заповед № АД-06-89/30.05.2022 г. на 
председателя на съда. Преразпределението е извършено ръчно, като на мястото 
на съдия Калина Пенева е определена съдия Събина Христова. В съдебно 
заседание на 08.06.2022 г. е даден ход на делото, даден е ход на устните 
състезания. Решението е постановено на 08.07.2022 г. На 17.08.2022 г. е 
постъпила касационна жалба и с разпореждане от 19.08.2022 г. съдът е 
постановил да се връчи препис от същата на ответната страна за писмен 
отговор в едномесечен срок. Препис от жалбата е връчен на 25.08.2022 г. и към 
момента на проверката не е изтекъл срокът за отговор; 

- в. гр. д. № 122/2022 г. е образувано на 25.03.2022 г. по две въззивни 
жалби срещу решение на Окръжен съд – Сливен. На 25.03.2022 г. е извършено 
случайното разпределение, автоматично, между всички съдии от ГО и ТО при 
100% натовареност – производството е по КЗ. За докладчик е определена съдия 
Албена Зъбова. С разпореждане от 28.03.2022 г. съдът е насрочил делото за 
11.05.2022 г. На 31.03.2022 г. са извършени два избора за членове на състава, 
ръчно, определени са съдия Калина Пенева и съдия Кремена Лазарова. С 
подробно определение от 31.03.2022 г. съдът се е произнесъл по допустимостта 
на жалбите. На 01.04.2022 г. е извършено преразпределение за определяне на 
докладчик, ръчно, съгласно Заповед № АД-06-56/30.03.2022 г. на председателя 
на съда. На мястото на съдия Зъбова е определен съдия Кирил Градев, съгласно 
Заповед № АД-06-49/23.03.2022 г. на председателя на съда. На 09.05.2022 г. е 
извършено преразпределение на член на състава, съгласно Заповед № АД-06-
76/26.04.2022 г. на председателя на съда. Преразпределението е извършено 
ръчно, като на мястото на съдия Калина Пенева е определена съдия Събина 
Христова. В съдебно заседание на 11.05.2022 г. е даден ход на делото, даден е 
ход на устните състезания. Решението е постановено на 13.06.2022 г. 
Съобщенията с препис от съдебния акт са връчени на 23.06.2022 г. и на 
30.06.2022 г. На 01.08.2022 г. е постъпила касационна жалба. С разпореждане 
от 10.08.2022 г. жалбата е оставена без движение с указания. Съобщение с 
указанията на съда е изпратено на 10.08.2022 г., което не е върнато по делото 
към момента на проверката; 
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- в. гр. д. № 116/2022 г. е образувано на 24.03.2022 г. по въззивна жалба 
срещу решение на Окръжен съд – Бургас. На 24.03.2022 г. е извършено 
случайното разпределение, автоматично, между всички съдии от ГО и ТО при 
100% натовареност. За докладчик е определена съдия Албена Зъбова.  
Производството е по чл. 113 ГПК. С разпореждане от 28.03.2022 г. съдът е 
насрочил делото за 11.05.2022 г. На 31.03.2022 г. са извършени два избора за 
членове на състава, ръчно, определени са съдия Калина Пенева и съдия 
Кремена Лазарова. С подробно определение от 31.03.2022 г. жалбата е приета 
за допустима. На 01.04.2022 г. е извършено преразпределение за избор на 
докладчик, ръчно, съгласно Заповед № АД-06-56/30.03.2022 г. на председателя 
на съда. На мястото на съдия Зъбова е определен съдия Кирил Градев, съгласно 
Заповед № АД-06-46/23.03.2022 г. на председателя на съда. На 09.05.2022 г. е 
извършено преразпределение за член на състава, съгласно Заповед № АД-06-
76/28.04.2022 г. на председателя на съда. Преразпределението е извършено 
ръчно, като на мястото на съдия Калина Пенева е опредена съдия Събина 
Христова. В съдебно заседание на 11.05.2022 г. е даден ход на делото, даден е 
ход на устните състезания. Решението е постановено на 13.06.2022 г. 
Съобщенията са изпратени на 14.06.2022 г. На 21.07.2022 г. е постъпила 
касационна жалба, оставена без движение с разпореждане от 28.07.2022 г. На 
23.08.2022 г. е постъпила молба– уточнение на касационната жалба. С 
разпореждане от 30.08.2022 г. е постановено да се връчи на ответната страна 
препис от касационната жалбата за подаване на писмен отговор или насрещна 
касационна жалба в едномесечен срок. Съобщение с препис от касационната 
жалба е изпратено на 30.08.2022 г. и към момента на проверката не е върнато 
по делото; 

- в. гр. д. № 103/2022 г. е образувано на 16.03.2022 г. по въззивна жалба 
срещу решение на Окръжен съд – Бургас. На 16.03.2022 г. е извършено 
случайното разпределение, автоматично, между всички съдии от гражданско 
отделение при 100% натовареност. За докладчик е определена съдия Албена 
Зъбова. С разпореждане от 17.03.2022 г. делото е насрочено за 04.05.2022 г. На 
29.03.2022 г. са извършени два избора за членове на състава, ръчно, 
определени са съдия Румяна Манкова и съдия Кремена Лазарова. С подробно 
определение от 30.03.2022 г. съдът е приел въззивната жалба за допустима. На 
01.04.2022 г. е извършено ново разпределение за определяне на докладчик по 
делото, ръчно, на основание заповед № АД-06-49/23.03.2022 г. на председателя 
на съда. На мястото на съдия Албена Зъбова е определен съдия Кирил Градев. 
На 03.05.2022 г. е извършено преразпределение на член на състава, съгласно 
утвърдения график със Заповед № АД-06-76/28.04.2022 г. на председателя на 
съда. Преразпределението е извършено ръчно, като на мястото на съдия 
Кремена Лазарова е определена съдия Калина Пенева. В съдебно заседание на 
04.05.2022 г. е даден ход на делото, даден е ход на устните състезания. 
Решението е постановено на 06.06.2022 г. Съобщения с препис от решението 
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са връчени на 09.06.2022 г. и на 17.06.2022 г. На 15.07.2022 г. е постъпила 
касационна жалба и с разпореждане от 19.07.2022 г. е постановено препис от 
същата да се връчи на ответната страна за подаване на писмен отговор или 
насрещна касационна жалба в едномесечен срок. Съобщението с препис от 
жалбата е връчено на 08.08.2022 г. и на 05.09.2022 г. е постъпил отговор на 
касационната жалба. С разпореждане от 07.09.2022 г. отговорът на 
касационната жалба е оставен без движение за представяне в 1-седмичен срок 
на пълномощно на адвоката, подписал отговора. Съобщение с препис от 
разпореждането е изпратено на 08.09.2022 г. и към момента на проверката не е 
върнато по делото; 

- в. гр. д. № 113/2022 г. е образувано на 23.03.2022 г. по въззивна жалба 
срещу решение на Окръжен съд– Бургас. На 23.03.2022 г. е извършено 
случайното разпределение, автоматично, между всички съдии от ГО при 100% 
натовареност. За докладчик е определена съдия Албена Зъбова. С 
разпореждане от 28.03.2022 г. делото е насрочено за 27.04.2022 г. На 29.03.2022 
г. са извършени два избора за членове на състава, ръчно, определени са съдия 
Румяна Манкова и съдия Кремена Лазарова. С подробно определение от 
30.03.2022 г. съдът е приел въззивната жалба за допустима. На 01.04.2022 г. е 
извършено преразпределение за определяне на нов докладчик, съгласно 
Заповед № АД-06-49/23.03.2022 г. на председателя на съда. Определен за 
докладчик е съдия Кирил Градев. На 26.04.2022 г. е извършено 
преразпределение на член на състава, съгласно утвърдения график със Заповед 
№ АД-06-54/30.03.2022 г. на председателя на съда. На мястото на съдия Румяна 
Манкова е определена съдия Събина Христова. В съдебно заседание на 
27.04.2022 г. е даден ход на делото, даден е ход на устните състезания. 
Решението е постановено на 26.05.2022 г. Последното съобщение с препис от 
решението е връчено на 29.06.2022 г. Постъпили са две касационни жалби – 
първата на 11.07.2022 г. и с разпореждане от 18.07.2022 г. е оставена без 
движение с указания. На 08.08.2022 г. е постъпила молба от първия касационен 
жалбоподател и с разпореждане от 10.08.2022 г. е постановено да се връчи 
препис от същата на ответната страна. Съобщение с препис от разпореждането 
е връчено на 16.08.2022 г. Втората жалба е постъпила на 12.07.2022 г. и с 
разпореждане от 18.07.2022 г. е оставена без движение с указания. Към 
момента на проверката не е приключило администрирането на касационните 
жалби. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
От проверените въззивни граждански дела, разгледани от съдебните 

състави от гражданско отделение на съда се установи, че случайното 
разпределение е извършвано в деня на образуване на делото. По всички дела е 
приложен протокол за извършения избор, както и протоколи за избора на 
членове на състава, които се определят ръчно, съгласно утвърдения от 
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председателя на съда график на съдебните заседания за месеца. При извършено 
преразпределение за избор на член на състава също са прилагани протоколите 
от избора, в които е посочвана причината за това.  

В деня на образуване на делото съдебен помощник извършва проверка 
на редовността на жалбата/жалбите, като контролният лист от проверката се 
прилага по всяко дело. 

Проверката по движението на делата установи, че определението, с което 
съдът се произнася по допустимостта на въззивната жалба и по допускане на 
посочените от страните нови доказателства е изключително подробно, като 
най-често е постановявано в срок от 2 – 4  дни от образуване на делото, по 
изключение в срок от 14 – 20 дни, като причина за това е ползван платен 
годишен отпуск на докладчика по делото. Делата са насрочвани за разглеждане 
в открито съдебно заседание най-често в срок между 23 дни и 1 месец и 10 дни, 
а по изключение - при предстояща съдебна ваканция или новогодишни 
празници – до 2 месеца. Констатира се също, че разглеждането на делата 
приключва преимуществено в едно съдебно заседание. По четири от 
проверените дела съдът е отлагал делото по обективни причини – нередовна 
процедура по призоваване (по едно от делата са конституирани 421 лица); 
ангажираност на процесуалния представител на една от страните по друго 
дело, за което е представил доказателства; представен болничен лист от страна 
по делото; отсъствие на всички секретар- протоколисти поради заболяване от 
вирусни инфекции. В тези случаи съдебното заседание е отлагано за срок до 1 
месец.  

По постъпилите по делата молби съдът се е произнасял в кратки срокове 
– 1 – 3 дни. Администрирането на касационните жалби е извършвано също 
своевременно – в рамките на 1 до 7 дни, като при постъпила нередовна 
касационна жалба са давани подробни указания. Съдът е следял за изтичане на 
срока за отговор на касационната жалба, съответно за подаване на насрещна 
касационна жалба, след което делото незабавно е изпращано на ВКС.  

 
2. Въззивни граждански дела, образувани преди 01.01.2021 г. и 

неприключени към момента на проверката. 
Проверката установи, че неприключените дела, образувани преди 

01.01.2021 г. са три, като в. гр. д. № 193/2019 г. e спряно и описано в т. 4 от 
настоящия раздел на акта. 

-в. гр. д. № 3/2014 г. е образувано на 08.01.2014 г. по повод подадена 
въззивна жалба срещу решение по гр. д. № 1/2013 г. по описа на Окръжен съд- 
Ямбол. На проведеното открито с. з. на 24.03.2014 г. е приключено събирането 
на доказателствата и делото е обявено за решаване. С определение от 
29.04.2014 г. е отменено определението от 24.03.2014 г. за приключване 
събирането на доказателствата, като производството по делото е спряно на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК- до приключване с влязло в сила съдебно 
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решение на производството по в. т. д. № 964/2014 г. по описа на Апелативен 
съд- София. С определение от 09.02.2016 г. производството  по делото е 
възобновено, насрочено е открито с. з. за 23.03.2016 г., на което делото е 
обявено за решаване. С определение от 12.04.2016 г. е отменено определението 
от 23.03.2016 г. за приключване събирането на доказателствата, като делото е 
спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК- до приключване с влязло в сила 
съдебно решение на производството по т. д. № 1802/2016 г. по описа на 
Софийски градски съд. С определение от 29.07.2022 г. производството по 
делото е възобновено и е насрочено открито с. з. за 12.10.2022 г.; 

-в. гр. д. № 328/2015 г. е образувано на 04.11.2015 г. по повод подадена 
въззивна жалба срещу решение по гр. д. № 18/2013 г. по описа на Окръжен съд- 
Бургас. На проведеното първо открито с. з. на 16.12.2015 г. производството по 
делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. С определение от 
10.02.2016 г. производството по делото е възобновено, като е насрочено 
открито с. з. за 23.02.2016 г. На проведеното с. з. на 23.03.2016 г. е приключено 
събирането на доказателствата и делото е обявено за решаване. С определение 
от 12.05.2016 г. е отменено определението от 23.03.2016 г. за приключване 
събирането на доказателствата, като производството по делото е спряно на 
основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК - до приключване с влязло в сила съдебно 
решение на производството по т. д. № 1802/2016 г. по описа на Софийски 
градски съд. С определение от 16.08.2022 г. производството по делото е 
възобновено и е насрочено открито с. з. за 12.10.2022 г. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
В Апелативен съд - Бургас има само три въззивни граждански дела 

образувани преди 01.01.2021 г. и неприключени към момента на проверката. 
Причина за прекомерната продължителност и на трите съдебни производства 
е това, че същите са спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК- до 
приключване с влязло в сила съдебно решение на преюдициално производство, 
решението по което има обуславящо значение за правния спор. Две от 
посочените дела (в. гр. д. № 3/2014 г. и гр. д. № 328/2015 г.)  са възобновени и 
насрочени в открито с. з. за 12.10.2022 г., а третото дело (в. гр. д. № 193/2019 
г.) към моментна на извършване на проверката е все още спряно, тъй като 
производството по преюдициалното дело не е приключило с влязло в сила 
съдебно решение.  

 
3. Въззивни граждански дела с отменен ход по същество. 
Проверката установи само едно производство, по което съдът е отменил 

дадения ход по същество: 
- в. гр. д. № 1323/2022 г. е образувано на 31.03.2022 г. по повод подадена 

въззивна жалба срещу решение по гр. д. № 2645/2020 г. по описа на Окръжен 
съд- Бургас. На 31.03.2022 г. е извършено разпределението на делото, ръчно, 
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за докладчик е определена съдия Румяна Манкова, като причина за това е 
посочен чл. 15 от Правилата за случайно разпределение на делата в 
Апелативен съд – Бургас. На 28.04.2022 г. са извършени два избора за член на 
състава – ръчно, определени са съдия Кремена Лазарова и съдия Кирил Градев. 
С разпореждане № 234/07.04.2022 г. подадената въззивна жалба е внесена за 
разглеждане в открито с. з. за 18.05.2022 г. На проведеното открито с. з. на 
18.05.2022 г. е даден ход на делото и е докладвано, приключено е събирането 
на доказателствата и е даден ход по същество. В срока за произнасяне, с 
определение № 247/10.06.2022 г. съдът е констатирал, че делото не е изяснено 
от фактическа страна, тъй като са възникнали въпроси, за отговора на които са 
необходими специални знания в областта на банковото счетоводство. С 
посоченото определение е отменено протоколно определение от 18.05.2022 г. 
за приключване събирането на доказателства по делото, назначена е съдебно 
счетоводна експертиза с подробно посочени въпроси, като делото е насрочено 
за 24.08.2022 г. В проведеното на посочената дата открито с. з. е прието 
заключението на вещото лице и е даден ход по същество. Съдебното решение 
по делото е постановено на 19.09.2022 г. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
Наличието на само едно дело с отменен ход по същество свидетелства за 

отлична подготовка по делата на съдиите от въззивно гражданско отделение. 
Следва да се отбележи че по единственото дело по което е отменено 
определението за приключване събирането на доказателства, съдебният състав  
не е допуснал забава по движението му и е предприел мерки за своевременното 
му приключване, като от момента на образуване на същото, до датата на 
постановяване на съдебното решение са изминали по- малко от шест месеца.  

 
4. Спрени производства. 
- в. гр. д. № 170/2021 г. e образувано на 12.04.2021 г. по повод подадени 

две въззивни жалби  срещу решение по т. д. № 79/2019 г. по описа на Окръжен 
съд- Ямбол. С определение от 23.04.2021 г. подадените жалби са внесени за 
разглеждане в  открито с. з. на 02.06.2021 г. С разпореждане от 05.05.2021 г. 
поради ползван отпуск на съдията докладчик делото е отсрочено за 09.06.2021 
г. В проведеното открито с. з. на 09.06.2021 г., въззивната жалба е оставена без 
движение за отстраняване на нередовности, които са отстранени с молба от 
18.06.2022 г. С определение от 29.06.2021 г. производството по делото е спряно 
на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК- до приключване на НОХД № 482/2021 г. 
по описа на Районен съд- Ямбол. Към делото са приложени справки от портала 
Електронни съдебни дела за движението на НОХД № 482/2021 г. по описа на 
Районен съд- Ямбол. От справка към 15.06.2022 г. е видно, че по посоченото 
дело са проведени осем открити съдебни заседания, като последното от които 
е насрочено за 13.09.2022 г.; 
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- в. гр. д. № 206/2021 г. е образувано на 12.05.2021 г., по повод подадена 
въззивна жалба срещу решение по т. д. № 699/2019 г. по описа на Окръжен съд- 
Бургас. С определение от 03.06.2021 г. подадената жалба е внесена за 
разглеждане в открито с. з. за 16.06.2021 г. В проведеното открито с. з. на 
16.06.2021 г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 
4 ГПК- до приключване с влязъл в сила съдебен акт на наказателно дело от 
общ характер на Окръжен съд- Бургас, с участието на въззивника. Към делото 
е приложена разпечатка на присъда от 19.05.2022г. по НОХД № 330/2022 г. по 
описа на Окръжен съд- Бургас с отбелязване, че се очакват мотиви към 
присъдата и с отбелязване за проведен телефонен разговор с деловодител на 
Окръжен съд- Бургас, относно движението на делото; 

- в. гр. д. № 193/2019 г. е образувано на 05.06.2019 г. по повод подадена 
въззивна жалба срещу решение по гр. д. № 1737/2017 г. по описа на Окръжен 
съд - Бургас. С определение от 10.06.2019 г. жалбата е внесена за разглеждане 
в открито с. з. за 10.07.2019 г. В проведеното открито с. з. на 10.07.2019 г. е 
приключено събирането на доказателствата и делото е обявено за решаване. С 
определение от 12.07.2019г. е отменено определението от 10.07.2019 г. за 
приключване събирането на доказателствата, като на основание чл. 253 ГПК, 
производството по делото е спряно до приключване на преюдициалното гр. д. 
№ 9141/2018 г. по описа на СГС. По делото са приложени разпечатки за 
движението на преюдициалното гр. д. № 9141/2018 г. по описа на СГС от 
портала за достъп до съдебни дела на СГС. Видно от разпечатката от 
05.04.2022 г., преюдициалното дело е насрочено в открито с. з. за 14.09.2022 г. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
Проверката  установи, че делата са спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 

4 ГПК и се администрират своевременно. Извършват се регулярни справки по 
преюдициалните дела, като са налице съответните отбелязвания за това. 

 
5. Въззивни частни граждански дела. 
Проверката на въззивните частни граждански дела установи:    
 -в. ч. гр. д. № 234/2022 г. e образувано на 22.06.2022 г. по повод 

подадена частна жалба срещу определение № 260230/18.04.2022 г. по гр. д. № 
1067/2012 г. по описа на Окръжен съд - Бургас. На 22.06.2022 г. е извършено 
случайното разпределение на делото, автоматично между всички съдии от 
гражданско отделение при 100% натовареност, като за докладчик е определена 
съдия Румяна Манкова. На 20.07.2022 г. са извършени два избора за член на 
състава –  ръчно, определени са съдия Илияна Балтова и съдия Десислава 
Щерева. С определение от 20.07.2022 г. е оставено в сила обжалваното 
определение, като съобщението е изпратено на жалбоподателите на 21.07.2022 
г., съответно им е връчено на 15.08.2022 г. На 23.08.2022 г. е постъпила частна 
касационна жалба, която с разпореждане от 30.08.2022 г. е оставена без 
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движение за отстраняване на нередовности. Съобщението за отстраняване на 
нередовностите е връчено на 12.09.2022 г.; 

- в. ч. гр. д. № 307/2022 г. е образувано на 05.08.2022 г. по повод 
подадена частна жалба срещу определение № 1703/20.07.2022 г. по гр. д. № 
1167/2021 г. на Окръжен съд - Бургас. На 05.08.2022 г. е извършено случайното 
разпределение на делото, автоматично между трима съдии от гражданско 
отделение при 100 % натовареност (двама съдии са изключени от избора 
съгласно Заповед № АД-06-141/21.07.2022 г. на председателя на съда), като за 
докладчик е определена съдия Румяна Манкова. На 17.08.2022 г. са извършени 
два избора за член на състава –  ръчно, определени са съдия Събина Христова 
и съдия Кирил Градев. С определение № 358/17.08.2022 г. е оставено в сила 
обжалваното определение, като съобщението е изпратено на страните на 
18.08.2022 г. по електронната поща и със съобщение, което е получено от 
страната на 12.09.2022 г.; 

- в. ч. гр. д. № 190/2022 г. е образувано на 23.05.2022 г. по въззивна 
частна жалба против определение на Окръжен съд – Бургас. На 23.05.2022 г. е 
извършено случайното разпределение, ръчно, съгласно чл. 16 от Правилата за 
случайно разпределение на делата в Апелативен съд- Бургас. За докладчик е 
определена съдия Събина Христова. На 07.06.2022 г. е извършен избор за 
членове на състава, ръчно, определени са съдия Румяна Манкова и съдия 
Калина Пенева. С определение от 07.06.2022 г. съдът се е произнесъл по 
въззивната частна жалба. Съобщения с препис от определението са изпратени 
на 08.06.2022 г., връчени на 22.06.2022 г. и съответно на 24.06.2022 г. На 
29.06.2022 г. е постъпила частна касационна жалба. С разпореждане от 
01.07.2022 г. частната жалба е оставена без движение с указания. На 16.08.2022 
г. е постъпило уточнение съгласно указанията на съда. С разпореждане от 
22.08.2022 г. е указано да се връчи на ответната страна по делото препис от 
частната жалба за отговор в едноседмичен срок. Съобщението е изпратено на 
22.08.2022 г. и към момента на проверката не е върнато по делото; 

- в. ч. гр. д. № 240/2022 г. е образувано на 24.06.2022 г. по две въззивни 
частни жалби срещу две различни определения на Окръжен съд – Ямбол. На 
24.06.2022 г. е извършено случайното разпределение, автоматично, при 100% 
натовареност. За докладчик е определена съдия Събина Христова. В 
разпределението са участвали 4-ма съдии от ГО, изключена е съдия Румяна 
Манкова съгласно заповед № АД-06-106/20.06.2022 г. На 26.08.2022 г. са 
извършени два избора за избор на членове на състава, ръчно, определени са 
съдия Румяна Манкова и съдия Кирил Градев. С определение от 26.08.2022 г. 
съдът се е произнесъл и по двете частни жалби. Съобщенията с препис от 
определението са изпратени на 01.09.2022 г. и към момента на проверката не 
са върнати по делото; 

- в. ч. гр. д. № 442/2021 г. е образувано на 11.10.2021 г. по молба за 
определяне на срок при бавност – чл. 255, ал. 1 ГПК, по дело на Окръжен съд– 
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Бургас. На 11.10.2021 г. е извършено случайното разпределение, автоматично, 
между всички съдии от ГО при 100% натовареност. За докладчик е определена 
съдия Албена Зъбова. На 12.10.2021 г. Окръжен съд – Бургас е изпратил молба-
уточнение. С определение от 13.10.2021 г. съдът се е произнесъл по молбата за 
определяне на срок при бавност по чл. 255 и сл. ГПК. На 05.11.2021 г. е 
подадена частна жалба. На 15.11.2021 г. е постъпила молба, с която съдът е 
уведомен за смъртта на частната жалбоподателка, поради което е проведена 
процедура по установяване на наследниците. На 25.11.2021 г. са извършени 
два избора за членове на състава, ръчно, определени са съдия Калина Пенева и 
съдия Кремена Лазарова. С определение от 25.11.2021 г. съдът е заличил 
починалата и на нейно място е конституирал законния й наследник, като е 
постановено в едноседмичен срок от връчване на книжата същият да заяви 
дали поддържа подадената частна жалба. На 20.01.2022 г. е постъпила молба 
от наследника на починалата. С разпореждане от 25.01.2022 г. съдът е върнал 
частната жалба, подадена на 05.11.2021 г. (от починалата, заместена от 
правоприемника). С разпореждане от 01.02.2022 г. съдът е постановил да се 
изпратят на ВКС молби (изброени с входящи номера), постъпили от 
конституирания наследник, ведно с делото. С разпореждане от 17.03.2022 г. 
съдът е върнал подадената на 20.01.2022 г. молба на конституирания 
наследник. С отделно разпореждане от 17.03.2022 г. са дадени указания на 
молителя. На 07.04.2022 г. е извършено преразпределение за избор на 
докладчик, съгласно Заповед АД-06-56/30.03.2022 г. на председателя на съда. 
Преразпределението е извършено ръчно, определен за докладчик е съдия 
Кирил Градев. На 05.04.2022 г. е постъпила молба от наследника на 
починалата, администрирана с разпореждане от 07.04.2022 г. Постъпили са 
още няколко молби, своевременно администрирани;  

- в. ч. гр. д. № 177/2022 г. е образувано на 10.05.2022 г. по повод 
подадена частна жалба срещу определение от 13.12.2021 г. по гр. д. № 
1568/2014 г. по описа на Окръжен съд - Бургас. На 10.05.2022 г. е извършено 
случайното разпределение на делото, автоматично, между всички съдии от 
гражданско отделение при 100% натовареност, като за докладчик е определена 
съдия Кремена Лазарова. На 27.05.2022 г. са извършени два избора за член на 
състава – ръчно, определени са съдия Румяна Манкова и съдия Калина Пенева. 
С определение от 27.05.2022 г. е оставено в сила обжалваното определение, 
като съобщението за това е връчено на въззивниците на 14.07.2022 г. и на 
въззиваемия на 10.06.2022 г. На 21.07.2022 г. е постъпила частна жалба. С 
разпореждане от 28.07.2022 г. частната жалба е оставена без движение за 
отстраняване на нередовности, като съобщението за това е връчено на 
жалбоподателя на 14.09.2022 г.; 

- в. ч. гр. д. № 246/2022 г. e образувано на 29.06.2022 г., по повод 
подадена частна жалба срещу определение № 907/14.04.2022 г. по гр. д. № 
2236/2021 г. по описа на Окръжен съд - Бургас. На 29.06.2022 г. е извършено 
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случайното разпределение на делото, автоматично, между трима съдии от 
гражданско отделение при 100 % натовареност (двама съдии са изключени от 
разпределение на основание Заповед № АД-06-106/20.06.2022 г. и Заповед № 
АД-06-110/21.06.2022 г. на председателя на съда), като за докладчик е 
определена съдия Кремена Лазарова. На 25.07.2022 г. са извършени два избора 
за член на състава – ръчно, определени са съдия Събина Христова и съдия 
Калина Пенева. С определение № 320/25.07.2022 г. е оставено в сила 
обжалваното определение. Съобщенията са изпратени на страните на 
26.07.2022 г.- връчено на жалбоподателите на 11.08.2022 г., като съобщението 
на ответника по жалбата не се е върнало към момента на проверката; 

- в. ч. гр. д. № 267/2022 г. е образувано на 08.07.2022 г. по повод 
подадена частна жалба срещу определение № 1272/30.05.2022 г. по гр. д. № 
631/2022 г. по описа на Окръжен съд - Бургас. На 08.07.2022 г. е извършено 
случайното разпределение на делото, автоматично, между четирима съдии от 
гражданско отделение при 100% натовареност (един съдия е изключен от 
разпределение на основание Заповед № АД-06-110/21.06.2022 г. на 
председателя на съда), като за докладчик е определена съдия Кремена 
Лазарова. На 02.08.2022 г. са извършени два избора за член на състава – ръчно, 
определени са съдия Павел Ханджиев и съдия Кирил Градев. С определение № 
330/02.08.2022 г. е оставено в сила обжалваното определение. Съобщенията са 
изпратени на страните на 03.08.2022 г. - връчено на жалбоподателя на 
22.08.2022 г. и на ответника по жалбата на 16.08.2022 г.; 

- в. ч. гр. д. № 291/2022 г. е образувано на 25.07.2022 г. по повод 
подадена частна жалба срещу разпореждане № 1773/07.06.2022 г. по гр. д. № 
254/2022 г. по описа на Окръжен съд - Бургас. На 25.07.2022 г. е извършено 
случайното разпределение на делото, автоматично, между двама съдии от 
гражданско отделение при 100% натовареност (трима съдии са изключени от 
разпределение на основание Заповед № АД-06-141/21.07.2022 г., Заповед № 
АД-06-106/20.06.2022 г. и Заповед № АД-06-140/21.07.2022 г. на председателя 
на съда), като за докладчик е определена съдия Кремена Лазарова. На 
05.08.2022 г. са извършени два избора за член на състава – ръчно, определени 
са съдия Кирил Градев и съдия Павел Ханджиев. С определение № 
342/05.08.2022г. е оставено в сила обжалваното определение, като 
съобщението е изпратено на жалбоподателя на 05.08.2022 г. и е връчено на 
13.09.2022 г.     

 
КОНСТАТАЦИИ: 
Проверката на въззивните частни граждански дела установи, че 

случайното разпределение е извършвано в деня на образуване на делото. По 
всички дела е приложен протокол за извършения избор, както и протоколи за 
избора на членове на състава.  
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В деня на образуване на делото съдебен помощник извършва проверка 
на редовността на частната жалба, като контролният лист от проверката се 
прилага по всяко дело. Определението, с което съдът се е произнасял по 
частната жалба е постановявано в срок от 8 до 20 дни, а по време на съдебната 
ваканция – до 2 месеца. По постъпила молба за определяне на срок при бавност 
съдът се е произнесъл в срок от 2 дни. Постъпилите по делата молби и частни 
касационни жалби са администрирани своевременно и без забавяне – в срок от 
1 до 5 дни. 

 
6. Постановени отводи.  
От отразените данни в регистъра на отводите и самоотводите на съдиите 

от Апелативен съд – Бургас за 2021 г. се установява, че съдиите в гражданско 
отделение на Апелативен съд – Бургас са се отстранили от разглеждане по 9 
дела, от които 4 по въззивни граждански дела и останалите - по частни 
граждански дела. За проверявания период на 2022 г. съдиите в гражданско 
отделение са се отстранили от разглеждане по 5 дела, от които 4 по въззивни 
граждански дела и едно по частно въззивно гражданско дело. Отводите са 
мотивирани, предвид законовите изисквания и указанията в писмо № 
236/11.06.2015 г. на ВКС в този смисъл. 
 

7. Обявяване на съдебните актове по въззивни граждански дела. 
През 2021 г. се отчитат много добри резултати по отношение критерия 

постановяване на съдебни решения в срока, предвиден в чл. 235, ал. 5, изр. 1-
во от ГПК. Проверката установява, че само по 21 дела съдебните актове са 
обявени след изтичане на регламентирания едномесечен срок. Изводите за 
много добра срочност при  постановяването на съдебните актове се подкрепят 
от обстоятелството, че преимуществено за делата, по които се отчита 
просрочие, решенията са постановявани в незначително отклонение на срока – 
между няколко дни след срока по чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от ГПК, до един месец 
след посочения срок.  

През проверявания период на 2022 г. са постановени 20 съдебни решения 
след срока по чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от ГПК. Решенията по повечето дела са 
постановени в незначително отклонение от срока, като само по едно дело 
забавата е до 2 месеца след срока по чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от ГПК, който 
показател също свидетелства за много добра срочност при постановяването на 
съдебните актове. Следва да бъде взето предвид и обстоятелството, че 
проверката обхваща периода на обявената извънредна епидемична обстановка 
и свързаните с нея ограничения, което допълнително затрудни дейността на 
магистратите и наруши до голяма степен ритъма на тяхната работа. 
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8. Качество на съдебните актове. 
 За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. броят на обжалваните въззивни 
граждански дела на Апелативен съд - Бургас е 96, или 42% от делата с 
постановен акт по същество. Върнатите въззивни граждански дела от 
касационен контрол за този период са 80, от които: изцяло отменени са 
съдебните актове по 12 дела, или 15% от делата, отменени частично/изменени 
са съдебните актове по 6 дела, или 7,5% от делата, недопуснати до касационно 
обжалване са решенията по 59 дела, или 73,75% от делата и оставени в сила са 
съдебните актове по 3 дела, или 3,75% от делата. 

 
 IV. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ И 
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА В ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ НА 
АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС 
 

1. Въззивни търговски и въззивни граждански дела, разгледани от 
съдии от търговско отделение, образувани в периода 01.01.2021 г. – 
30.06.2022 г.  

Проверката на случайно избрани дела установи: 
- в. т. д. № 61/2022 г. e образувано на 07.04.2022 г. по повод подадена 

въззивна жалба срещу решение по т. д. № 83/2020 г. по описа на Окръжен съд- 
Бургас. На 07.04.2022 г. е извършено случайното разпределение на делото, 
автоматично между всички съдии от търговско отделение при 100 % 
натовареност, като за докладчик е определен съдия Павел Ханджиев. На 
18.04.2022 г. са извършени два избора за член на състава- ръчно, определени 
са съдия Десислава Щерева и съдия Христина  Марева. С определение № 
473/18.04.2022 г. подадената въззивна жалба е приета за разглеждане и делото 
е насрочено за разглеждане в открито с. з. за 19.05.2022 г. Призовките са 
изпратени на страните на 19.04.2022 г. и са получени от въззивника на 
11.05.2022 г. и от въззиваемия на  26.04.2022 г. На 16.05.2022 г. е извършено 
преразпределение на член на състава съгласно Заповед № АД-06-76/28.04.2022 
г. на председателя на съда. Преразпределението е извършено ръчно, 
определена е съдия Илияна Балтова на мястото на съдия Десислава Щерева. В 
проведеното открито с. з. на 19.05.2022 г. е даден ход на делото и е докладвано, 
приключено е събирането на доказателствата и е даден ход по същество. 
Решението е постановено на 06.06.2022 г., като съобщението за същото е 
връчено на въззивника на 27.06.2022 г. и на въззиваемия на 10.06.2022 г. На 
28.07.2022 г. е постъпила касационна жалба от въззивника, която с 
разпореждане от 02.08.2022 г. е оставена без движение за отстраняване на 
нередовности. Нередовностите са отстранени с молба от 15.08.2022 г., като с 
разпореждане от 02.09.2022 г. е постановено препис да се връчи на ответната 
страна за отговор. Съобщението е получено на 02.09.2022 г., като към момента 
на проверката не е постъпил отговор;   
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- в. т. д. № 247/2021 г. е образувано на 20.10.2021 г. по повод подадена 
въззивна жалба срещу решение по т. д. № 510/2019 г. по описа на Окръжен съд 
- Бургас. На 20.10.2021 г. е извършено случайното разпределение на делото, 
автоматично между всички съдии от търговско отделение при 100% 
натовареност, като за докладчик е определен съдия Павел Ханджиев. На 
25.10.2021 г. са извършени два избора за член на състава- ръчно, определени 
са съдия Христина Марева и съдия Десислава Щерева. С определение № 
189/25.10.2021 г. подадената въззивна жалба е приета за разглеждане и делото 
е насрочено за разглеждане в открито с. з. за 25.11.2021 г. Призовките са 
изпратени на страните на 27.10.2021 г. и са получени от въззивника на 
20.11.2021 г., от въззиваемия на  04.11.2021 г. и от третото лице помагач на 
05.11.2021 г. На 22.11.2021 г. е извършено преразпределение на член на състава 
съгласно Заповед № АД-06-174/29.10.2021 г. на и. ф. председател на съда. 
Преразпределението е извършено ръчно, определена е съдия Илияна Балтова 
на мястото на съдия Христина Марева. В проведеното открито с. з. на 
25.11.2021 г. е даден ход на делото и е докладвано, като съдът е определил 
двуседмичен срок за запознаване с представеното в с. з. от въззивника писмено 
доказателство и заявяване становище по приемането му. Делото е отложено за 
13.01.2022 г., като на 10.12.2021 г. и 13.12.2021 г. от въззиваемия и третото 
лице помагач са постъпили становища. На 06.01.2022 г. е извършено 
преразпределение на член на състава съгласно Заповед № АД-06-02/05.01.2022 
г. на и. ф. председател на съда. Преразпределението е извършено ръчно, 
определена е съдия Христина Марева на мястото на съдия Десислава Щерева. 
В проведеното открито с. з. на 13.01.2022 г. е прието представеното в 
предходното с. з. писмено доказателство и е даден ход по същество. Решението 
е постановено на 07.02.2022 г., като съобщението за това е връчено на 
въззивника на 11.02.2022 г., на въззиваемия на 08.02.2022 г. и на третото лице 
помагач на 17.02.2022 г. На 11.03.2022 г. е постъпила касационна жалба от 
въззивника, която с разпореждане от 18.03.2022 г. е оставена без движение за 
отстраняване на нередовности. Постъпила е молба от въззивника от 14.04.2022 
г., като с разпореждане от 27.04.2022 г. съдът е приел, че указанията са 
изпълнени частично, като е дал нови такива на страната. След отстраняване на 
нередовностите на касационната жалба, с разпореждане от 07.07.2022 г. е 
постановено препис от нея да се връчи на насрещните страни. Съобщенията са 
получени на 11.07.2022 г. и на 21.07.2022 г., като отговор на касационната 
жалба е постъпил от въззиваемия на 15.08.2022 г. С разпореждане от 18.08.2022 
г. е указано на въззиваемия да отстрани нередовности на писмения отговор, 
като това е направено с молба от 31.08.2022 г. На 23.08.2022г. е подаден писмен 
отговор на касационната жалба от третото лице помагач, като с разпореждане 
от 02.09.2022 г. е указано на същото да отстрани нередовности по него;    

- в. т. д. № 69/2022 г. е образувано на 15.04.2022 г. по повод подадена 
въззивна жалба срещу решение по т. д. № 302/2019 г. по описа на Окръжен съд- 
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Бургас. На 15.04.2022 г. е извършено случайното разпределение на делото, 
автоматично между всички съдии от търговско отделение при 100% 
натовареност, като за докладчик е определен съдия Павел Ханджиев. На 
21.04.2022 г. са извършени два избора за член на състава- ръчно, определени 
са съдия Христина  Марева и съдия Десислава Щерева. С определение № 
77/21.04.2022 г. подадената въззивна жалба е приета за разглеждане и делото е 
насрочено за разглеждане в открито с. з. за 19.05.2022 г. Призовките са 
изпратени на страните на 21.04.2022 г. и са получени от въззиваемите на  
27.04.2022 г. и на 02.05.2022 г., а от въззивника е върната в цялост. На 
16.05.2022 г. е извършено преразпределение на член на състава съгласно 
Заповед № АД-06-76/28.04.2022г. на председателя на съда. 
Преразпределението е извършено ръчно, определена е съдия Илияна Балтова 
на мястото на съдия Десислава Щерева. В проведеното открито с. з. на 
19.05.2022г. е даден ход на делото и е докладвано, приключено е събирането 
на доказателства и е даден ход по същество. Решението е постановено на 
03.06.2022 г., като съобщението за това е връчено на въззивника на 04.07.2022 
г. и на въззиваемите на 08.06.2022 г. и на 09.06.2022 г. Междувременно на 
27.05.2022 г. е подадена частна жалба от въззивника срещу определението от 
19.05.2022 г. за даване на ход на делото, като с разпореждане от 31.05.2022 г. 
същата е оставена без движение за отстраняване на нередовности. 
Съобщението е получено от въззивника на 20.06.2022 г., като нередовността е 
отстранена с молба от 27.06.2022 г. С разпореждане от 29.06.2022 г. е 
постановено препис от частната жалба да се изпрати на страните за отговор, 
като съобщението за това е получено от въззиваемите на 11.07.2022 г. и на 
18.07.2022 г., като на 25.07.2022 г. е получен отговор от единия от тях. На 
05.08.2022 г. е постъпила касационна жалба от въззивника, като с 
разпореждане от 09.08.2022 г. жалбата е оставена без движение за 
отстраняване на нередовности. Съобщението е изпратено на 11.08.2022 г. и 
към момента на проверката същото не се е върнало;  

- в. т. д. № 152/2021 г. е образувано на 09.07.2021 г. по повод подадена 
въззивна жалба срещу решение по т. д. № 30/2018 г. по описа на Окръжен съд- 
Бургас. На 09.07.2021 г. е извършено случайното разпределение на делото, 
автоматично между всички съдии от търговско отделение при 100 % 
натовареност, като за докладчик е определен съдия Павел Ханджиев. На 
15.07.2021 г. са извършени два избора за член на състава - ръчно, определени 
са съдия Илияна Балтова и съдия Десислава Щерева. С подробно определение 
№ 87/16.07.2021 г. подадената въззивна жалба е приета за разглеждане и делото 
е насрочено за разглеждане в открито с. з. за 23.09.2021 г., като е допуснато 
извършването на СТЕ. По повод получена молба на 30.07.2021 г. от единия от 
въззиваемите, с разпореждане от 02.08.2021 г., делото е отсрочено за 
30.09.2021 г. На 27.09.2021 г. е извършено преразпределение на член на състава 
съгласно Заповед № АД-06-138/27.08.2021 г. на и. ф. председател на съда. 
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Преразпределението е извършено ръчно, определена е съдия Христина Марева 
на мястото на съдия Десислава Щерева. В проведеното открито с. з. на 
30.09.2021 г. е даден ход на делото и е докладвано, като същото е отложено за 
21.10.2021 г. за изслушване на вещото лице по назначената СТЕ, за събиране 
на допуснатите гласни доказателства и изпълнение на задълженията по чл.183 
ГПК. На 15.10.2021 г. е извършено преразпределение на член на състава 
съгласно Заповед № АД-06-163/29.09.2021 г. на и. ф. председател на съда. 
Преразпределението е извършено ръчно, определена е съдия Десислава 
Щерева на мястото на съдия Христина Марева. В с. з. на 21.10.2021 г. е прието 
заключението на в. л. и с оглед направено искане на страните за постигане на 
спогодба, делото е отложено за 18.11.2021 г. На 15.11.2021 г. е извършено 
преразпределение на член на състава съгласно Заповед № АД-06-
174/29.10.2021 г. на и. ф. председател на съда. Преразпределението е 
извършено ръчно, определена е съдия Христина Марева на мястото на съдия 
Десислава Щерева. В с. з. на 18.11.2021 г. е даден ход на делото, като същото 
на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК е спряно по общо съгласие на страните. С 
молби на страните от 18.05.2022 г е направено искане за възобновяване на 
производството, като с определение от 19.05.2022 г. същото е възобновено и 
делото е насрочено за 30.06.2022 г. В проведеното открито с. з. на 30.06.2022 
г. е приключено събирането на доказателствата и е даден ход по същество. С 
определение от 04.07.2022 г. съдът е отменил определението за приключване 
събирането на доказателствата (тъй като страните са поискали отлагане на 
делото за постигане на спогодба и с оглед на служебен ангажимент на 
процесуален представител) като делото е насрочено за 11.08.2022 г. На 
проведеното открито с. з. на 11.08.2022 г. е приключено събирането на 
доказателствата и е даден ход по същество. Решението е постановено на 
31.08.2022 г., като съобщенията за това са изпратени на страните на 01.09.2022 
г. и към момента на проверката не са върнати; 

- в. т. д. № 97/2022 г. е образувано на 08.06.2022 г. по въззивна жалба 
срещу решение на Окръжен съд – Бургас. На 08.06.2022 г. е извършено 
случайното разпределение, автоматично, между всички съдии от ТО при 100% 
натовареност. За докладчик е определена съдия Илияна Балтова. С 
разпореждане от 13.06.2022 г. съдия Балтова е насрочила делото за 
разглеждане в открито съдебно заседание на 07.07.2022 г. На 20.06.2022 г. са 
извършени два избора  за членове на състава, ръчно, определени са съдия 
Десислава Щерева и съдия Христина Марева. С подробно определение от 
20.06.2022 г. съдът е приел въззивната жалба за допустима. На 21.06.2022 г. са 
изпратени призовките. На 01.07.2022 г. е извършено преразпределение на член 
на състава, съгласно Заповед № АД-06-122/29.06.2022 г. на председателя на 
съда. Преразпределението е извършено ръчно, като на мястото на съдия 
Десислава Щерева е определен съдия Павел Ханджиев. В съдебно заседание 
на 07.07.2022 г. е даден ход на делото и е даден ход по същество. Решението е 
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постановено на 08.08.2022 г. На 09.08.2022 г. са изпратени съобщения с препис 
от решението, последното е връчено на 01.09.2022 г. Към момента на 
проверката не е изтекъл срокът за подаване на касационна жалба; 

- в. т. д. № 87/2022 г. е образувано на 31.05.2022 г. по въззивна жалба 
срещу решение на Окръжен съд – Бургас. На 31.05.2022 г. е извършено 
случайното разпределение, автоматично, между всички съдии от ТО при 100% 
натовареност. За докладчик е определена съдия Илияна Балтова. С 
разпореждане от 01.06.2022 г. съдия Балтова е насрочила делото за 
разглеждане на 30.06.2022 г. На 02.06.2022 г. са извършени два избора за 
членове на състава, ръчно, определени са съдия Павел Ханджиев и съдия 
Десислава Щерева. С подробно определение от 02.06.2022 г. съдът е приел 
въззивната жалба за допустима. Призовките са изпратени на 03.06.2022 г. На 
27.06.2022 г. е извършено преразпределение на член на състава, съгласно 
Заповед № АД-06-89/30.05.2022 г. на председателя на съда. 
Преразпределението е извършено ръчно, като на мястото на съдия Десислава 
Щерева е опредена съдия Христина Марева. В съдебно заседание на 30.06.2022 
г. е даден ход на делото и е даден ход по същество. Решението е постановено 
на 12.07.2022 г. Съобщения с препис от решението са изпратени на 15.07.2022 
г. На 18.07.2022 г. е постъпила молба за издаване на изпълнителен лист. С 
разпореждане от 22.07.2022 г. съдът е оставил постъпилата молба по чл. 404, 
т. 1 ГПК без движение. На 05.08.2022 г. е постъпила е молба с оглед указанията 
на съда и с разпореждане от 09.08.2022 г. е постановено да се издаде 
изпълнителен лист. Към момента на проверката едното съобщение, с което е 
връчено решението не се е върнало по делото; 

- в. т. д. № 136/2022 г. е образувано на 28.06.2022 г. по въззивна жалба 
срещу решение на Окръжен съд – Бургас. На 28.06.2022 г. е извършено 
случайното разпределение, автоматично, между всички съдии от ТО при 100% 
натовареност. За докладчик е определена съдия Илияна Балтова. С 
разпореждане от 30.06.2022 г. съдия Балтова е насрочила делото за 
разглеждане в о. с. з. на 11.08.2022 г. На 08.07.2022 г. са извършени два избора, 
ръчно, за определяне на председател на състава и член на състава. За 
председател на състава е определен съдия Павел Ханджиев, а за член на 
състава е определена съдия Десислава Щерева. С подробно определение от 
08.07.2022 г. съдът е приел въззивната жалба за допустима и е внесъл делото 
за разглеждане в о. с. з. Призовките са изпратени на 11.07.2022 г. На 09.08.2022 
г. е извършено преразпределение на членове на състава, съгласно утвърдения 
график със Заповед № АД-06-147/25.07.2022 г. на председателя на съда. На 
мястото на съдия Десислава Щерева е определена съдия Христина Марева. В 
съдебно заседание на 11.08.2022 г. е даден ход на делото и даден ход по 
същество. Решението е постановено на 01.09.2022 г. Съобщения с препис от 
решението са изпратени на 01.09.2022 г. На 07.09.2022 г. е постъпила молба за 
допълване на решението и с разпореждане от 12.09.2022 г. е постановено да се 
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изпрати препис от същата на насрещната страна за отговор в 1-седмичен срок. 
Към момента на проверката съобщението не е върнато по делото; 

- в. т. д. № 154/2022 г. е образувано на 04.07.2022 г. по въззивна жалба 
срещу решение на Окръжен съд – Бургас. На 04.07.2022 г. е извършено 
случайното разпределение, автоматично, между всички съдии от ТО при 100% 
натовареност. За докладчик е определена съдия Илияна Балтова. С 
разпореждане от 08.07.2022 г. съдия Балтова е насрочила делото за 
разглеждане на 11.08.2022 г. На 15.07.2022 г. са извършени два избора, ръчно, 
за определяне на председател на състава и член на състава. За председател на 
състава е определен съдия Павел Ханджиев, а за член на състава е определена 
съдия Десислава Щерева. С подробно определение от 15.07.2022 г. съдът е 
приел въззивната жалба за допустима. Призовките са изпратени на 20.07.2022 
г. На 09.08.2022 г. е извършено преразпределение на член на състава, съгласно 
утвърдения график със Заповед № АД-06-147/25.07.2022 г. на председателя на 
съда. На мястото на съдия Десислава Щерева е опредена съдия Христина 
Марева. В съдебно заседание на 11.08.2022 г. е даден ход на делото и е даден 
ход по същество. Решението е постановено на 01.09.2022 г. Съобщения с 
препис от решението са изпратени на 01.09.2022 г., връчени на 07.09.2022 г. и 
на 08.09.2022 г., като към момента на проверката не е изтекъл срокът за 
подаване на касационна жалба; 

- в. гр. д. № 32/2021 г. е образувано на 25.01.2021 г. по въззивна жалба 
срещу решение на Окръжен съд – Бургас. На 25.01.2021 г. е извършено 
случайното разпределение, автоматично, между всички съдии от ГО и ТО при 
100% натовареност, исковото производство е по КЗ. За докладчик е определена 
съдия Илияна Балтова. С определение от 02.02.2021 г. съдът е приел въззивната 
жалба за допустима и е насрочил делото за 25.02.2021 г. Призовките са 
изпратени на 02.02.2021 г. В съдебно заседание на 25.02.2021 г. съдът е спрял 
производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – до 
приключване с влязъл в сила съдебен акт по НОХД № 902/2020 г. по описа на 
Окръжен съд – Бургас. По делото са извършвани периодични справки за 
движението на преюдициалното производство, изпращани са писма до 
Окръжен съд – Бургас през около 2 месеца, извършвани са и справки в ЕИСС. 
Последното писмо на Апелативен– Бургас е от 21.03.2022 г. и с писмо от 
24.03.2022 г. Окръжен съд – Бургас е уведомил Апелативен съд – Бургас, че 
преюдициалното производство е приключило с влязла в сила присъда. С 
определение от 25.03.2022 г. съдът е възобновил производството и го е 
насрочил за разглеждане на 21.04.2022 г. В съдебно заседание на 21.04.2022 г. 
е даден ход на делото и е даден ход по същество. Решението е постановено на 
20.05.2022 г., съобщения с препис от същото са изпратени на 20.05.2022 г., 
последното връчено на 07.06.2022 г. На 07.07.2022 г. е постъпила касационна 
жалба, оставена без движение с разпореждане от 12.07.2022 г. На 21.07.2022 г. 
е постъпила молба с оглед указанията на съда и с разпореждане от 02.08.2022 
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г. е постановено да се изпрати на страните препис от касационната жалба. 
Съобщенията с препис от касационната жалба са връчени на 04.08.2022 г. и на 
16.08.2022 г., като към момента на проверката  не е изтекъл срокът за отговор; 

- в. гр. д. № 186/2022 г. е образувано на 18.05.2022 г. по въззивна жалба 
срещу решение на Окръжен съд – Сливен. На 18.05.2022 г. е извършено 
случайното разпределение, автоматично, между всички съдии от ГО и ТО при 
100% натовареност - исковото производство е по КЗ. Определен докладчик е 
съдия Илияна Балтова. С разпореждане от 23.05.2022 г. съдия Балтова е 
насрочила делото за 23.06.2022 г. Призовките са изпратени на 23.05.2022 г. На 
01.06.2022 г. са извършени два избора за членове на състава, ръчно, като са 
определени съдия Павел Ханджиев и съдия Десислава Щерева. С подробно 
определение от 01.06.2022 г. съдът е приел въззивната жалба за допустима. На 
22.06.2022 г. е извършено преразпределение на член на състава, съгласно 
Заповед № АД-06-89/30.05.2022 г. на председателя на съда, като на мястото на 
съдия Павел Ханджиев е опредена съдия Христина Марева. В съдебно 
заседание на 23.06.2022 г. е даден ход на делото, даден е ход на устните 
състезания. Решението е постановено на 14.07.2022 г. Съобщения с препис от 
съдебния акт са изпратени на 15.07.2022 г., последното връчено на 19.08.2022 
г. Към момента на проверката не е изтекъл срокът за подаване на касационна 
жалба; 

- в. т. д. № 79/2022 г. е образувано на 04.05.2022 г. по въззивна жалба 
срещу решение на Окръжен съд – Бургас. На 04.05.2022 г. е извършено 
случайното разпределение, ръчно, съгласно чл. 80, ал. 10 ПАС. За докладчик е 
определена съдия Христина Марева. На 30.05.2022 г. са извършени два избора 
на членове на състава, ръчно, определени са съдия Павел Ханджиев и съдия 
Илияна Балтова. С подробно определение от 30.05.2022 г. съдът е приел 
въззивната жалба за допустима и е насрочил делото за разглеждане в о. с. з. на 
23.06.2022 г. Призовките са изпратени на 23.06.2022 г. На 22.06.2022 г. е 
извършено преразпределение на член на състава, съгласно Заповед № АД-06-
89/30.05.2022 г. на председателя на съда. Преразпределението е извършено 
ръчно, като на мястото на съдия Павел Ханджиев е определена съдия 
Десислава Щерева. В съдебно заседание на 23.06.2022 г. не е даден ход на 
делото поради нередовна процедура по призоваване на страна. Делото е 
отложено за 11.08.2022 г. На 09.08.2022 г. е извършено преразпределение на 
член на състава, съгласно утвърдения график със Заповед № АД-06-
147/25.07.2022 г. на председателя на съда. Преразпределението е извършено 
ръчно, като на мястото на съдия Десислава Щерева е опреден съдия Павел 
Ханджиев. В с. з. на 11.08.2022 г. е даден ход на делото, даден е ход по 
същество. Решението е постановено на 09.09.2022 г., като съобщения с препис 
от същото са изпратени на 13.09.2022 г. Към момента на проверката не са 
върнати всички съобщения по делото; 
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- в. т. д. № 78/2022 г. е образувано на 03.05.2022 г. по въззивна жалба 
срещу решение на Окръжен съд – Сливен. На 03.05.2022 г. е извършеното 
случайното разпределение, автоматично, между всички съдии от ТО при 100% 
натовареност. За докладчик е определена съдия Христина Марева. На 
03.06.2022 г. са извършени два избора за членове на състава, ръчно, 
определени са съдия Кремена Лазарова и съдия Десислава Щерева. С подробно 
определение от 03.06.2022 г. съдът е приел въззивната жалба за допустима и е 
насрочил делото за 07.07.2022 г. Призовките са изпратени на 03.06.2022 г. В 
съдено  заседание на 07.07.2022 г. съдът е дал ход на делото, приключил е 
събирането на доказателства и е обявил, че ще се произнесе с решение в срок. 
Решението е постановено на 12.08.2022 г., съобщенията с препис от същото са 
изпратени на 17.08.2022 г. Към момента на проверката не са върнати всички 
съобщения по делото; 

- в. т. д. № 51/2022 г. е образувано на 30.03.2022 г. по въззивна жалба 
срещу решение на Окръжен съд – Сливен. На 30.03.2022 г. е извършено 
случайното разпределение, автоматично, между всички съдии от ТО при 100% 
натовареност. За докладчик е определена съдия Христина Марева. На 
07.04.2022 г. са извършени два избора за членове на състава, ръчно, 
определени са съдия Илияна Балтова и съдия Кремена Лазарова. С подробно 
определение от 07.04.2022 г. съдът е приел въззивната жалба за допустима и е 
насрочил делото за 05.05.2022 г. На 07.04.2022 г. са изпратени призовките. На 
03.05.2022 г. е извършено преразпределение на член на състава, съгласно 
утвърдения график със Заповед АД-06-76/28.04.2022 г. на председателя на 
съда. Преразпределението е извършено ръчно, като на мястото на съдия 
Кремена Лазарова е определена съдия Десислава Щерева. В съдебно заседание 
на 05.05.2022 г. съдът е дал ход на делото, дал е ход на устните състезания. 
Решението е постановено на 03.06.2022 г., като съобщенията с препис от 
същото са изпратени на 09.06.2022 г., последното връчено на 04.07.2022 г. На 
22.07.2022 г. е постъпила касационна жалба и с разпореждане от 02.08.2022 г. 
е постановено да се изпрати препис от същата на страните за представяне на 
писмен отговор или насрещна касационна жалба. Съобщенията са изпратени 
на 05.08.2022 г., връчени на 18.08.2022 г. и съответно на 19.08.2022 г. Към 
момента на проверката не е изтекъл срокът за отговор на касационната жалба; 

в. т. д. № 205/2021 г. е образувано на 26.08.2021 г. по въззивна жалба 
срещу решение на Окръжен съд – Бургас. На 26.08.2021 г. е извършено 
случайното разпределение, автоматично, между всички съдии от ТО при 100% 
натовареност. За докладчик е определена съдия Христина Марева. На 
07.10.2021 г. са извършени два избора за членове на състава, ръчно, 
определени са съдия Павел Ханджиев и съдия Десислава Щерева. С подробно 
определение от 07.10.2021 г. съдът е приел въззивната жалба за допустима и е 
насрочил делото за 04.11.2021 г. Призовките са изпратени на 11.10.2021 г. На 
01.11.2021 г. е извършено преразпределение на член на състава, съгласно 
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утвърдения график със Заповед № АД-06-174/29.10.2021 г. на и. ф. председател 
на съда. Преразпределението е извършено ръчно, като на мястото на съдия 
Десислава Щерева е определена съдия Илияна Балтова. В съдебно заседание 
на 04.11.2021 г. е даден ход на делото и е даден ход по същество. Решението е 
постановено на 06.12.2021 г. и на 08.12.2021 г. са изпратени съобщения с 
препис от съдебния акт. На 25.01.2022 г. е постъпила касационна жалба, 
оставена без движение с разпореждане от 08.02.2022 г. На 05.04.2022 г. е 
постъпила молба, като с разпореждане от 06.04.2022 г. съдът е продължил 
срока за изпълнение на указанията с две седмици. На 19.04.2022 г. е постъпила 
молба за освобождаване от държавна такса, която с определение от 03.05.2022 
г. е оставена без уважение. На касационния жалбоподател е даден срок за 
представяне на доказателство за внесена ДТ. С разпореждане от 22.06.2022 г. 
касационната жалба е оставена без движение с указания. С разпореждане от 
23.06.2022 г. съдът се е произнесъл по молба, постъпила на 22.06.2022 г. 
Постъпили са още молби от страните, своевременно администрирани. С 
разпореждане от 01.09.2022 г. съдът е върнал касационната жалба поради 
неизпълнени указания. Съобщение с препис от съдебния акт е изпратен на 
02.09.2022 г. и към момента на проверката съобщението не е върнато по 
делото;   

- в. т. д. № 88/2022 г. e образувано на 01.06.2022 г. по повод подадена 
въззивна жалба срещу решение  по т. д. № 368/2021 г. по описа на Окръжен 
съд- Бургас. На 01.06.2022 г. е извършено случайното разпределение на делото, 
автоматично между всички съдии от търговско отделение при 100 % 
натовареност, като за докладчик е определена съдия Десислава Щерева. На 
03.06.2022 г. са извършени два избора за член на състава –  ръчно, определени 
са съдия Илияна Балтова и съдия Христина Марева. С подробно определение 
№ 107/03.06.2022 г. подадената въззивна жалба е приета за разглеждане и 
делото е насрочено за разглеждане в открито с. з. за 14.07.2022 г. Призовките 
са изпратени на страните същия ден и са получени от страните на 09.06.2022 г. 
На 04.07.2022 г. е извършено преразпределение на член на състава съгласно 
Заповед № АД-06-122/29.06.2022 г. на председателя на съда. 
Преразпределението е извършено ръчно, определен е съдия Павел Ханджиев  
на мястото на съдия Христина Марева. На проведеното открито с. з. на 
14.07.2022г. е даден ход на делото и е докладвано, като е приключено 
събирането на доказателствата и е даден ход по същество. Решението е 
постановено на 09.08.2022 г., съобщенията за това са връчени на въззивника на 
01.09.2022 г., на въззиваемия на 19.08.2022 г., като към момента на проверката 
същото не е обжалвано; 

- в. т. д. № 192/2022 г. е образувано на 16.08.2022 г. по повод подадена 
въззивна жалба срещу решение по т. д. № 183/2022 г. по описа на Окръжен съд 
- Бургас (иск по чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ). На 16.08.2022 г. е извършено 
случайното разпределение на делото, автоматично между всички съдии от 
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търговско отделение при 100% натовареност, като за докладчик е определена 
съдия Десислава Щерева. На 08.09.2022 г. са извършени два избора за член на 
състава –  ръчно, определени са съдия Павел Ханджиев и съдия Илияна 
Балтова. Решението е постановено на 08.09.2022 г. и като окончателно е влязло 
в сила на датата на постановяването му; 

- в. т. д. № 84/2022 г. е образувано на 17.05.2022 г. по повод подадена 
въззивна жалба срещу решение по т. д. № 62/2020 г. по описа на Окръжен съд 
- Ямбол. На 17.05.2022 г. е извършено случайното разпределение на делото, 
автоматично между всички съдии от търговско отделение при 100% 
натовареност, като за докладчик е определена съдия Десислава Щерева. На 
19.05.2022 г. са извършени два избора за член на състава –  ръчно, определени 
са съдия Павел Ханджиев и съдия Христина Марева. С подробно определение 
№ 101/19.05.2022 г. подадената въззивна жалба е приета за разглеждане и 
делото е насрочено в открито с. з. за 23.06.2022 г. Призовките са изпратени 
същия ден и са получени от страните на 27.05.2022 г. и на  30.05.2022 г. На 
22.06.2022 г. е извършено преразпределение на член на състава съгласно 
Заповед № АД-06-89 от 30.05.2022 г. на председателя на съда. 
Преразпределението е извършено ръчно, определена е съдия Илияна Балтова 
на мястото на съдия Павел Ханджиев. На проведеното открито с. з. на 
23.06.2022 г. е даден ход на делото и е докладвано, като е приключено 
събирането на доказателствата и е даден ход по същество. Решението е 
постановено на 20.07.2022 г., като съобщенията са връчени на въззивника на 
29.07.2022 г. и на въззиваемия на 22.08.2022 г.; 

- в. т. д. № 26/2022 г. е образувано на 18.02.2022 г. по повод подадена 
въззивна жалба срещу решение по т. д. № 151/2019 г. по описа на Окръжен съд- 
Бургас. На 18.02.2022 г. е извършено случайното разпределение на делото, 
автоматично между всички съдии от търговско отделение при 100 % 
натовареност, като за докладчик е определена съдия Десислава Щерева. На 
21.02.2022 г. са извършени два избора за член на състава –  ръчно, определени 
са съдия Илияна Балтова и съдия Христина Марева. С разпореждане от 
21.02.2022 г. е указано на въззивника да внесе дължима д. т. за особен 
представител, като съобщението е получено на 25.02.2022 г., а молба с 
дължимата такса е представена на 02.03.2022 г. С определение № 48/04.03.2022 
г. подадената въззивна жалба е приета за разглеждане и делото е насрочено за 
разглеждане в открито с. з. за 14.04.2022 г. - призовките са изпратени на 
страните на 09.03.2022 г. и са получени от въззивника на 15.03.2022 г. и от 
въззиваемите на  11.03.2022 г. и на 16.03.2022 г. В проведеното открито с. з. на 
14.04.2022 г. е даден ход на делото и е докладвано, приключено е събирането 
на доказателства и е даден ход по същество. Решението е постановено на 
13.05.2022 г., като съобщенията са връчени своевременно на страните. На 
27.06.2022 г. е постъпила касационна жалба от един от въззиваемите, която с 
разпореждане от 08.07.2022 г. е оставена без движение за отстраняване на 
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нередовности. На 25.07.2022 г. е постъпила молба за отстраняване на 
нередовностите, като с разпореждания от 08.08.2022 г. касационната жалба 
отново е оставена без движение. С молба от 18.08.2022 г. са изпълнени 
дадените от съда указания, като с разпореждане от 01.09.2022 г. е постановено 
препис от жалбата да се връчи на страните за отговор. 

  
КОНСТАТАЦИИ: 
От проверените въззивни търговски и въззивни граждански дела, 

разгледани от съдиите от търговско отделение на съда се установи, че 
случайното разпределение е извършвано в деня на образуване на делото. По 
всички дела е приложен протокол за извършения избор, както и протоколи за 
избора на членове на състава, които се определят ръчно, съгласно утвърдения 
от председателя на съда график на съдебните заседания за месеца. При 
извършено преразпределение за избор на член на състава също са прилагани 
протоколите от избора, в които е посочвана причината за това.  

В деня на образуване на делото съдебен помощник извършва проверка 
на редовността на жалбата/жалбите, като контролният лист от проверката се 
прилага по всяко дело. 

Проверката по движението на делата установи, че в някои случаи 
съдията-докладчик е постановявал разпореждане за насрочване на делото, а в 
други определение, с което съдът се произнася по допустимостта на въззивната 
жалба и по допускане на посочените от страните нови доказателства. 
Разпореждането за насрочване на делото е постановявано най-често в рамките 
на 1 – 5 дни от образуването му. Определението е постановявано в срок от 5 до 
съответно 20  дни, а по време на съдебната ваканция – 1 месец и 10 дни. По 
всички проверени дела се установи, че определението с което съдът се 
произнася по допустимостта на въззивната жалба и по допускане на 
посочените от страните нови доказателства е изключително подробно. Делата 
са насрочвани за разглеждане в открито съдебно заседание най-често в срок до 
1 месец, а по изключение - при предстояща съдебна ваканция – до 2 месеца. 
Констатира се също, че разглеждането на делата приключва преимуществено 
в едно съдебно заседание. По три от проверените дела съдът е отложил същите 
по обективни причини – нередовна процедура по призоваване, изслушване на 
съдебно- техническа експертиза, по доказателствени искания на страните и по 
искане на страните за постигане на спогодба. Констатира се също, че едно дело 
е било спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК и своевременно 
възобновено. По делото са извършвани периодични справки за движението на 
преюдициалното производство. По постъпилите по делата молби съдът се е 
произнасял в кратки срокове – 1 – 4 дни, а по молба за освобождаване от 
държавна такса съдът е постановил определението в 14 дневен срок. 
Администрирането на касационните жалби е извършвано също своевременно 
– в рамките до 10 дни, като при постъпила нередовна касационна жалба са 
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давани подробни указания. Съдът е следял за изтичане на срока за отговор на 
касационната жалба, съответно за подаване на насрещна касационна жалба, 
след което делото незабавно е изпращано на ВКС.  
 

2. Въззивни търговски дела, образувани преди 01.01.2021 г. и 
неприключени към момента на проверката. 

Проверката установи едно дело образувано преди 01.01.2021 г. и 
неприключено към момента на проверката: 

- в. т. д. № 115/2020 г. (несъстоятелност) е образувано на 25.06.2020 г. 
по повод подадена въззивна жалба срещу решение № 65/20.02.2020 г. по т. д. 
№ 354/2018 г. по описа на Окръжен съд - Бургас. С определение № 
392/06.07.2020 г. подадената въззивна жалба е приета за разглеждане, оставено 
е без уважение искане за присъединяване на настоящето дело към т. д .№ 
158/2019г. по описа на Апелативен съд - Бургас и делото е насрочено за 
разглеждане в открито с .з. за 16.07.2020 г. На проведеното открито с. з.  на 
16.07.2020г. не е даден ход на делото, тъй като е констатирано, че са получени 
още две жалби срещу решението на по т. д. № 354/2018 г. по описа на Окръжен 
съд- Бургас. Изискано е да се приложи по делото т. д. № 354/2018 г. по описа 
на Апелативен съд - Бургас, като делото е отложено за 20.08.2020 г. С 
определение в з. з. на 19.08.2020 г. са присъединени за разглеждане останалите 
две въззивни жалби. В проведеното открито с. з. на 20.08.2020 г. е даден ход 
на делото и е докладвано, съдът се е произнесъл по доказателствените искания 
и е дал на един от въззиваемите едноседмичен срок да уточни 
доказателствените си искания (на 27.08.2020 г. е постъпила молба уточнение 
от въззиваемия) - делото е отложено за 24.09.2020 г. С определение в з. з. на 
23.09.2020 г. съдът е оставил без уважение молби на трима от въззиваемите. 
На проведените открити с. з. на 24.09.2020 г. и на 03.12.2020 г. съдът е счел, че 
делото следва да се отложи с оглед осигуряване възможност на трето лице 
помагач евентуално да се конституира в производството. В проведеното 
открито с. з. на 14.01.2021 г. е приключено събирането на доказателствата и е 
даден ход по същество. С решение от 11.02.2021 г. решението на първата 
инстанция е оставено в сила, като е прекратено производството по въззивните 
жалби на двама от въззивниците. В срока на касационно обжалване е 
постъпила касационна жалба от въззивник на 04.04.2021 г., като двете 
разпореждания за оставяне без движение на жалбата са връчени на посочения 
на 21.05.2021 г. С ново разпореждане от 08.12.2021 г. жалбата отново е 
оставена без движение и са дадени указания. Постъпили са и частна жалба 
вх.№ 101993 от 10.03.2021 г. и частна жалба вх. № 101999 от 10.03.2021 г. от 
двамата въззиваеми срещу постановеното съдебно решение, в частта имащо 
характер на определение, с което е прекратено производството по предявените 
от тях въззивни жалби. С разпореждане от 17.03.2022 г. председателят на първо 
отделение, търговска колегия на ВКС е постановил по подадената касационна 
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жалба и по подадените частни жалби да се образува търговско дело с шифър 
чл. 625 ТЗ по преписка вх. № 2335/16.03.2022 г. С определение № 
287/10.05.2022 г. по образуваното т. д. № 556/2022 г. на ВКС не е допуснато 
касационно обжалване на решението по т. д. № 115/2020 г. по описа на 
Апелативен съд - Бургас в частта, с която е потвърдено решение № 
65/20.02.2020 г. по т. д. № 354/2018 г. на Окръжен съд - Бургас, като е 
потвърдено решението на касационната инстанция в частта му имаща характер 
на определение, с което е прекратено производството по едната въззивна 
жалба. По отношението на втората въззивна жалба срещу решението на 
Апелативен съд- Бургас имащо характер на определение (с което е прекратено 
производството по същата), решението в тази част е отменено, като делото е 
върнато на съда за произнасяне по нея в посочената част. След връщане на 
делото в Апелативен съд - Бургас, с разпореждане от 17.05.2022 г. същото е 
насрочено в открито с. з. за 23.06.2022 г. В проведеното с. з. на 23.06.2022 г. е 
даден ход на делото и е докладвано, като по направено доказателствено искане 
делото е отсрочено за 01.09.2022 г. С определение от 04.07.2022 г. по 
направените доказателствени искания е назначена повторна СТЕ със задачите, 
поставени в молбата на въззиваемия в с. з. на 23.06.2022 г. С  определение от 
14.07.2022 г. поради направен отвод на вещото лице по назначената експертиза 
същото е освободено, като е назначен нов експерт. С разпореждане от 
26.08.2022 г. предвид постъпила молба на вещото лице, делото е пренасрочено 
за 03.11.2022 г. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
За посочения период има само едно въззивно търговско дело образувано 

преди 01.01.2021 г. и неприключено към момента на проверката.  Касае се за 
производство по несъстоятелност, правен спор със значителна фактическа и 
правна сложност. По посоченото дело съдът с решение от 11.02.2021 г. се е 
произнесъл по подадените от страните три въззивни жалби, като едната жалба 
е оставена без уважение, а по другите две производството по делото е било 
прекратено. Следва да се отбележи, че от момента на образуване на делото до 
датата на постановяване на съдебното решение са изминали по- малко от шест 
месеца, през който период са насрочени и проведени пет открити съдебни 
заседания през кратки периоди от време. Съдът се е произнасял своевременно 
по направените от страните доказателствени искания, съответно съдебният акт 
е постановен в срока по чл. 235, ал. 5 ГПК. Основната причина за 
неприключване на правния спор пред въззивната инстанция са постъпилите 
срещу постановеното съдебно решение касационна и две частни касационни 
жалби (срещу решението, в частта имащо характер на определение, с което са 
оставени без разглеждане две от въззивните жалби), продължителното 
администриране на същите във връзка с отстраняване на нередовности, 
съответно образуваното производство пред ВКС. С решението си  
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касационната инстанция  е отменила решението на Апелативен съд- Бургас в 
частта, имаща характер на определение, с която производството по делото е 
прекратено по една от двете касационни частни жалби. След връщане на 
делото в Апелативен съд- Бургас същото без забавяне е насрочено в открито 
съдебно заседание, назначена е повторна СТЕ, като за приемане заключението 
на вещото лице е насрочено открито с. з. за 03.11.2022 г.   

 
3. Въззивни производства, образувани по жалби срещу решения на 

окръжните съдилища, постановени в производствата по несъстоятелност. 
Към момента на проверката се установиха налични само три дела (освен 

посоченото по т. 2 дело), като едното е частно производство. Проверката на 
делата установи:  

- в. т. д. н. № 13/2021 г. е образувано на 29.01.2021 г. по три въззивни 
жалби срещу решение на Окръжен съд – Бургас, постановено по чл. 710 във вр. 
с чл. 711 ТЗ. На 29.01.2021 г. е извършено случайното разпределение, 
автоматично, между всички съдии от ТО при 100% натовареност. За докладчик 
е определена съдия Христина Марева. С определение от 12.02.2021 г. 
съдебният състав с председател съдия Илияна Балтова и членове съдия Иван 
Воденичаров и съдия Христина Марева – докладчик, е приел въззивните жалби 
за допустими и е спрял производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, 
т. 4 ГПК – до приключване на производството по в. т. д. № 115/2020 г. по описа 
на Апелативен съд - Бургас. Определението за спиране на производството е 
обжалвано с частна жалба, подадена на 24.02.2021 г. и оставена без движение 
с разпореждане от 25.02.2021 г. Съобщение с разпореждането на съда е 
изпратено на 25.02.2021 г., връчено на 04.03.2021 г. С разпореждане от 
22.03.2021 г. съдът е върнал частната жалба поради неизпълнени указания. 
Съобщението е връчено на 01.04.2021 г., разпореждането за връщане на 
частната жалба не е обжалвано. Производството по преюдициалното дело е 
приключило с окончателен акт на 10.05.2022 г. (т. д. 556/2022 г. по описа на 
ВКС). С определение от 31.05.2022 г. съдът в състав председател съдия Павел 
Ханджиев и членове съдия Илияна Балтова и съдия Христина Марева – 
докладчик, е възобновил производството и го е насрочил за 30.06.2022 г. В 
съдебно заседание на 30.06.2022 г. съдът е дал ход на делото и е дал ход на 
устните състезания. На 07.07.2022 г. е постановено решението, като съобщения 
с препис от съдебния акт са изпратени на 08.07.2022 г., последното връчено на 
01.08.2022 г.; 

- в. т. д. н. № 206/2021 г. е образувано на 27.08.2021 г. по въззивна 
жалба срещу решение на Окръжен съд – Бургас, постановено по чл. 632, ал. 1 
ТЗ. На 27.08.2021 г. е извършено случайното разпределение, ръчно, съгласно 
чл. 15 от Правилата за случайно разпределение на делата на Апелативен съд- 
Бургас. За докладчик е определена съдия Христина Марева. На 07.10.2021 г. са 
извършени два избора за членове на състава, ръчно, определени са съдия Павел 
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Ханджиев и съдия Десислава Щерева. С подробно определение от 07.10.2021 
г. съдът е приел въззивната жалба за допустима и е насрочил съдебно заседание 
за 04.11.2021 г. На 11.10.2021 г. са изпратени призовките. На 01.11.2021 г. е 
извършено преразпределение на член на състава, съгласно Заповед № АД-06-
174/29.10.2021 г. на и. ф. председател на съда. Преразпределението е 
извършено ръчно, като на мястото на съдия Десислава Щерева е избрана съдия 
Илияна Балтова. В съдебно заседание на 04.11.2021 г. е даден ход на делото, 
даден е ход по същество. Решението е постановено на 02.12.2021 г., като 
съобщения с препис от съдебния акт са изпратени на 06.12.2021 г., последното 
връчено на 17.01.2022 г. На 04.02.2022 г. е постъпила касационна жалба, 
оставена без движение с разпореждане от 08.02.2022 г. На 10.03.2022 г. е 
постъпила молба съгласно указанията на съда и заявление. С разпореждане от 
14.03.2022 г. е постановено препис от касационната жалба да се изпрати на 
другите страни за подаване на писмен отговор или насрещна касационна жалба 
в 1-месечен срок. На 08.04.2022 г. е постъпила молба, администрирана с 
разпореждане от 14.04.2022 г. С разпореждане от 29.05.2022 г. касационната 
жалба е оставена без движение. С разпореждане от 12.06.2022 г. е разпоредено 
препис от решението на основание чл. 623 ТЗ да се изпрати незабавно на 
ТРЮЛНЦ за обявяване и на 13.06.2022 г. е изпратено писмото до Агенция по 
вписванията. С разпореждане от 02.08.20222 г. касационната жалба отново е 
оставена без движение. Постъпили са още молби по делото, своевременно 
администрирани. Към момента на проверката тече срок за изпълнение 
указанията на съда по оставената без движение касационна жалба; 

- ч. т. д. н. № 186/2022 г. е образувано на 09.08.2022 г. по въззивна 
частна жалба срещу определение на Окръжен съд – Бургас. Случайното 
разпределение е извършено на 09.08.2022 г., автоматично, между трима съдии 
от ТО на 100% натовареност. От разпределението е изключен съдия Павел 
Ханджиев съгласно Заповед № АД-06-151/26.07.2022 г. За докладчик е 
определена съдия Христина Марева. На 29.08.2022 г. са извършени два избора 
за членове на съдебния състав, ръчно, определени са съдия Илияна Балтова и 
съдия Десислава Щерева. С определение от 29.08.2022 г. съдът се е произнесъл 
по въззивната частна жалба. Съобщение с препис от съдебния акт е изпратено 
на 30.08.2022 г., връчено на 05.09.2022 г.  

 
КОНСТАТАЦИИ: 
От проверените две търговски дела - несъстоятелност се установи, че 

случайното разпределение е извършвано в деня на образуване на делото. По 
всички дела е приложен протокол за извършения избор, както и протоколи за 
избора на членове на състава. При извършено преразпределение за избор на 
член на състава също са прилагани протоколите от избора, в който е посочвана 
причината за това.  
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В деня на образуване на делото съдебен помощник извършва проверка 
на редовността на жалбата/жалбите, като контролният лист от проверката се 
прилага по всяко дело. 

Проверката по движението на делата установи, че по едно от делата 
съдът е спрял производството с определение на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 
ГПК и същото е възобновено след отпадане на основанието за спирането му. 
Определението, с което съдът се е произнасял по допустимостта на въззивната 
жалба и по допускане на посочените от страните нови доказателства е 
изключително подробно, като е постановено в срок от 20 дни, а по второто 
дело - 1 месец и 10 дни, което съвпада с периода на съдебната ваканция. Делата 
са насрочвани за разглеждане в открито съдебно заседание в срок до 1 месец. 

Проверката на частното производство, образувано по дело по 
несъстоятелност установи, че определението, с което съдът се е произнесъл по 
частната жалба е постановено в рамките на 20 дни. 

По постъпилите по делата молби съдът се е произнасял в кратки срокове 
– от 1 до 5 дни. Администрирането на касационните жалби е извършвано също 
своевременно – в рамките на 4 дни, като при постъпила нередовна касационна 
жалба са давани подробни указания. Съдът е следял за изтичане на срока за 
отговор на касационната жалбата, съответно за подаване на насрещна 
касационна жалба, след което делото незабавно е изпращано на ВКС.  

 
4. Въззивни търговски дела с отменен ход по същество.  
Проверката установи, че за проверявания период има две въззивни 

производства разгледани от въззивни търговски състави, по които съдът е 
отменил дадения ход по същество, едното от които е в. т. д. № 152/2021 г., 
движението на което е посочено в т.1. Второто дело е: 

- в. гр. д. № 207/2021 г. е образувано на 12.05.2021 г. по повод подадена 
въззивна жалба  срещу решение, постановено по т. д. 671/2019 г. по описа на 
Окръжен съд Бургас. На 12.05.2021 г. е извършено случайното разпределение 
на делото, автоматично между всички съдии, като за докладчик е определена 
съдия Илияна Балтова. На 03.06.2021 г. са извършени два избора за член на 
състава – ръчно, определени са съдия Павел Ханджиев и съдия Десислава 
Щерева. С подробно определение от 03.06.2021 г. подадената въззивна жалба 
е внесена за разглеждане в открито с. з. за  24.06.2021 г. На проведеното 
открито с. з. на 24.06.2021 г. е даден ход на делото и е докладвано, приключено 
е събирането на доказателствата и е даден ход по същество. В срока за 
произнасяне, с определение № 204/16.07.2021 г. съдът е констатирал 
непълнота на приетото заключение на вещото лице по назначената СИЕ, 
съответно, че делото не е напълно изяснено от фактическа страна. С 
посоченото определение е отменено протоколно определение от 24.06.2021 г. 
за приключване събирането на доказателствата, назначена е съдебно 
икономическа експертиза с подробно посочени въпроси, като делото е 
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насрочено за 02.09.2021 г. В проведеното на посочената дата открито с. з. е 
прието заключението на вещото лице и е даден ход по същество. Съдебното 
решение по делото е постановено на 29.09.2021 г. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 

 За проверявания период са налице две дела разгледани от съдии от 
въззивно търговско отделение, по които е постановен отменен ход по 
същество. По едното дело това е станало по искане на страните с цел постигане 
на спогодба. По второто, съдебният състав е счел, че същото не е напълно 
изяснено от фактическа страна, поради което с отменителното определение е 
назначена съдебно-техническа експертиза. И по двете дела производствата са 
приключили в изключително кратки срокове, след постановяване на 
определението за отмяна на дадения ход по същество- по едното дело 
съдебното решение е постановено в рамките на два месеца от постановяване 
на акта, а по второто дело съдебното решение е постановено в рамките на три 
месеца.  
 

5. Спрени производства по въззивни търговски и въззивни 
граждански дела, разгледани от съдии от търговско отделение. 

- в. т. д. № 160/2020 г. е образувано на 26.08.2020 г. по повод подадена 
въззивна жалба  срещу решение по т. д. № 19/2016 г. по описа на Окръжен съд 
- Сливен. С определение № 462/27.08.2020 г., на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 
ГПК производството по делото е спряно до приключване с влязъл в сила 
съдебен акт на производството по ч. т. д. № 162/2020 г. по описа на Апелативен 
съд- Бургас. С разпореждане № 9/09.03.2021 г. е посочено, че с определение по 
ч. т. д. № 324/2021 г. Върховния касационен съд е отменил определението по 
ч. т. д. № 162/2020 г. на Апелативен съд - Бургас и делото е върнато на 
първоинстанционния Окръжен съд - Сливен с указания за изпълнение. 
Разпоредено е делото да се върне на Окръжен съд - Сливен, като в. т. д. № 
160/2020 г. по описа на Апелативен съд - Бургас да се докладва за 
възобновяване след влизане в сила на определение от 14.02.2020 г. по т. д. № 
19/2016 г. на Окръжен съд - Сливен. Изпратени са писма до Окръжен съд- 
Сливен на 22.04.2021 г. и 17.06.2021 г. за получаване информация за фазата в 
която се намира преюдициалното дело, като съответно са получени отговори 
от 05.05.2021 г. и 24.06.2021 г. С писмо от 20.08.2021 г. на Окръжен съд - 
Сливен е посочено, че определение от 14.02.2020 г. по т. д. № 19/2016 г. на 
Окръжен съд - Сливен е влязло в сила, като са изпратени съответните дела за 
прилагане. С определение от 25.08.2021 г. производството по т. д. № 160/2020 
г. по описа на Апелативен съд - Бургас е възобновено и делото е внесено за 
разглеждане в открито с. з. за 21.10.2021 г. С разпореждане от 11.10.2021 г. по 
повод молба на процесуален представител на въззивника, делото е отсрочено 
за 18.11.2021 г. В проведеното открито с. з. на 18.11.2021 г. производството по 
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делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, до приключване с влязъл 
сила акт на т. д. № 93/2016г. по описа на Софийски градски съд. Изпратени са 
писма до Софийски градски съд на 10.01.2022 г., 29.03.2022 г., 04.05.2022 г. и 
10.08.2022 г. с искане за информация за фазата в която се намира 
преюдициалното дело, като съответно са получени отговори от 19.01.2022 г., 
05.04.2022 г., 20.05.2022 г. и 19.08.2022 г., че производството по делото не е 
приключило; 

- в. т. д. № 185/2021 г. е образувано на 11.08.2021 г. по повод подадена 
въззивна жалба  срещу решение по т. д. № 90/2020 г. по описа на Окръжен съд 
- Бургас. С определение № 140/02.09.2021 г., на основание чл. 229, ал. 1, т. 7 
ГПК, във вр. с чл. 637, ал. 1 ТЗ производството по делото е спряно до 
приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по т. д. № 466/2020 
г. по описа на Окръжен съд - Бургас. Към делото са приложени справки от 
портала „Електронни съдебни дела“ за движението на преюдициалното дело. 
Справките са от 29.11.2021 г., 15.03.2022 г., 31.05.2022 г. и 08.08.2022г. и са с 
резолюция на съдията докладчик по делото; 

 - в. гр. д. № 500/2021 г. е образувано на 26.11.2021 г. по повод подадена 
въззивна жалба срещу решение от 05.10.2021 г. по гр. д. № 1186/2020 г. по 
описа на Окръжен съд - Бургас. С определение от 12.01.2022 г. подадената 
жалба е внесена за разглеждане в открито с. з. за 10.02.2022 г. В проведеното 
открито с. з. на 10.02.2022 г. производството по делото е спряно по чл. 229, 
ал.1, т. 4 ГПК - до приключване на досъдебно производство № 595/2015 г. по 
описа на Пето РУ МВР при ОД на МВР- Бургас. Изпратени са писма до 
Окръжна прокуратура Бургас от 29.03.2022 г., 04.05.2022 г. и 15.08.2022 г. за 
получаване информация относно досъдебното производство, като съответно са 
получени отговори от 05.04.2022 г., 12.05.2022 г. и 23.08.2022 г., че 
разследването на досъдебното производство не е приключило. След 
получаване на писмата са налице резолюции на съдията- докладчик по делото 
за извършване на нови справки, като с последното разпореждане от 25.08.2022 
г. е постановено нова справка за движението на преюдициалното производство 
да се извърши към 25.09.2022 г.; 

- в. гр. д. № 3/2022 г. е образувано на 05.01.2022 г. по повод подадени 
въззивни жалби  срещу решение по т. д. № 80/2019 г. по описа на Окръжен съд 
- Ямбол. С определение от 14.01.2022 г. подадените жалби са внесени за 
разглеждане в открито с. з. за 24.02.2022 г. В проведеното открито с. з. на 
24.02.2022 г. производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 
4 ГПК- до приключване на НОХД № 482/2021 г. по описана Районен съд- 
Ямбол. Изпратени са писма до Районен съд - Ямбол от 12.04.2022 г. и 
05.08.2022 г. за получаване информация относно преюдициалното 
производство, като съответно са получени отговори от 27.04.2022 г. и 
12.08.2022 г., че делото не е приключило, като видно от второто писмо, същото 
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е насрочено в открито с. з. за 13.09.2022 г. С резолюция на съдията докладчик 
от 22.08.2022 г. е разпоредено да се изиска нова справка след два месеца; 

- в. гр. д. № 275/2021 г. е образувано на 17.06.2021 г. по повод подадена 
въззивна жалба  срещу решение по т. д. № 81/2019 г. по описа на Окръжен съд 
- Ямбол. С определение от 25.06.2021 г. подадената жалба е внесена за 
разглеждане в открито с. з. за 12.08.2021 г. С определение № 226/28.07.2021 г. 
на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК производството по делото е спряно до 
приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по НОХД № 
482/2021 г. по описа на Районен съд- Ямбол. Изпратени са писма до Районен 
съд- Ямбол от 02.12.2021г., 23.03.2022г., 04.05.2022г. и 10.08.2022 г. за 
получаване информация относно движението на преюдициалното 
производство, като съответно са получени отговори от 09.12.2021 г., 
25.03.2022 г., 10.05.2022 г. и 18.08.2022 г., че делото не е приключило, като 
видно от последното писмо, същото е насрочено в открито с. з. за 13.09.2022 г. 

 
КОНСТАТАЦИИ: 
Проверката на петте спрени възивнни дела разгледани от съдии от 

търговско отделение установи, че по същите се изискват и прилагат 
своевременно регулярни справки за движението на преюдициалните дела. За 
движението на същите контрол осъществяват както съдебните деловодители, 
така и докладчиците по делото, които постановяват резолюции за изискване на 
съответните справки.  

 
6. Въззивни частни търговски, образувани в периода 01.01.2021 г. – 

30.06.2022 г. 
Проверката на частните производства установи: 
- в. ч. т. д. № 178/2022 г. е образувано на 01.08.2022 г. по повод подадена 

частна жалба срещу определение от 15.07.2022 г. по т. д. № 198/2021 г. по описа 
на Окръжен съд - Бургас. На 01.08.2022 г. е извършено случайното 
разпределение на делото, автоматично между двама съдии от търговско 
отделение при 100% натовареност (двама съдии са изключени от избора 
съгласно Заповед № АД-06-133/13.07.2022 г. и Заповед № АД-06-
131/13.07.2022 г. на председателя на съда), като за докладчик е определен 
съдия Павел Ханджиев. На 02.08.2022 г. са извършени два избора за член на 
състава –  ръчно, определени са съдия Кремена Лазарова и съдия Христина 
Марева. С определение № 191/02.08.2022 г. е отменено обжалваното 
определение, като е постановено допускане на обезпечение по предявения иск. 
Съобщението е изпратено на жалбоподателя на 05.08.2022 г. и е получено от 
него на 10.08.2022г.; 

- в. ч. т. д. № 91/2022 г. e образувано на 01.06.2022 г. по повод подадени 
три частни жалби срещу определение от 16.02.2022 г. по т. д. № 446/2017 г. по 
описа на Окръжен съд - Бургас. На 01.06.2022 г. е извършено случайното 
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разпределение на делото, автоматично, между всички съдии от търговско 
отделение при 100 % натовареност, като за докладчик е определен съдия Павел 
Ханджиев. На 08.06.2022 г. са извършени два избора за член на състава –  
ръчно, определени са съдия Десислава Щерева и съдия Христина Марева. С 
определение № 112/08.06.2022 г. е оставено в сила обжалваното определение, 
като срещу същото са постъпили три частни жалби. Първата е подадена на 
21.06.2022 г., като с разпореждане от 12.07.2022 г. е оставена без движение за 
отстраняване на нередовности. Подадена е молба за това от 05.08.2022 г., като 
с разпореждане от 18.08.2022 г. частната жалба отново е оставена без движение 
и е указано отстраняване на нередовностите- съобщението е изпратено на 
22.08.2022 г. Втора частна жалба е подадена на 27.06.2022 г., която с 
разпореждане на 29.06.2022 г. е оставена без движение. Указанията са 
изпълнени с молба от 18.07.2022 г., като с разпореждане от 21.07.2022 г. е 
постановено препис от жалбата да се връчи на страните за възражение, като 
същите са получили уведомления за това. Третата частна жалба е от 07.07.2022 
г., като с разпореждане от 12.07.2022 г. е оставена без движение. 
Нередовностите са отстранени с молба от 02.08.2022 г., като с разпореждане от 
04.08.2022 г. е постановено препис от частната жалба да се изпрати на страните 
за възражение; 

- в. ч. т. д. № 167/2022 г. е образувано на 21.07.2022 г. по повод частна 
жалба срещу определение № 261/26.04.2022 г. по т. д. № 315/2021 г. по описа 
на Окръжен съд - Бургас. На 21.07.2022 г. е извършено случайното 
разпределение на делото, автоматично между двама съдии от търговско 
отделение при 100% натовареност (двама съдии са изключени от избора 
съгласно Заповед № АД-06-133/13.07.2022 г. и Заповед № АД-06-
131/12.07.2022 г. на председателя на съда), като за докладчик е определен 
съдия Павел Ханджиев. На 25.07.2022 г. са извършени два избора за член на 
състава –  ръчно, определени са съдия Кремена Лазарова и съдия Христина 
Марева. С определение № 185/25.07.2022 г. е оставено в сила обжалваното 
определение, като съобщенията са изпратени на 26.07.2022 г. и са получени от 
жалбоподателя на 08.08.2022 г. и от ответника на 15.08.2022 г. На 16.08.2022 г. 
е постъпила частна жалба. С разпореждане от 18.08.2022 г. жалбата е оставена 
без движение за отстраняване на нередовности, като съобщението за това е 
получено от жалбоподателя на 07.09.2022 г.; 

- в. ч. т. д. № 175/2022 г. е образувано на 28.07.2022 г. по частна жалба 
срещу определение на Окръжен съд – Бургас. На 28.07.2022 г. е извършено 
случайното разпределение, автоматично, между двама съдии от ТО, при 100% 
натовареност. Двама съдии са били изключени съгласно заповед № АД-06-
131/12.07.2022 г. и Заповед № АД-06-133/13.07.2022 г. на председателя на съда. 
За докладчик е определена съдия Христина Марева. На 28.07.2022 г. е 
извършено преразпределение за определяне на докладчик по делото, ръчно, 
съгласно Заповед № АД-06-153/28.07.2022 г. на председателя на съда. За 
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докладчик е определена съдия Илияна Балтова. На 12.08.2022 г. са извършени 
два избора за членове на състава, ръчно, определени са съдия Десислава 
Щерева и съдия Христина Марева. С определение от 12.08.2022 г. съдът се е 
произнесъл по частната жалба. Съобщения с препис от съдебния акт са 
изпратени на 15.08.2022 г., връчени на 07.09.2022 г. и на 19.08.2022 г. Към 
момента на проверката не е изтекъл срокът за обжалване на съдебния акт; 

- в. ч. т. д. № 159/2022 г. е образувано на 13.07.2022 г. по въззивна 
частна жалба срещу определение на Окръжен съд – Бургас. На 13.07.2022 г. е 
извършено случайното разпределение, автоматично между всички съдии от 
ТО при 100% натовареност. За докладчик е определена съдия Илияна Балтова. 
На 22.07.2022 г. са извършени два избора за членове на състава, ръчно, 
определени са съдия Павел Ханджиев – председател на състава и съдия 
Десислава Щерева – член на състава. С определение от 22.07.2022 г. съдът се 
е произнесъл по частната жалба. Съобщения с препис от съдебния акт са 
изпратени на 26.07.2022 г., връчени на 27.07.2022 г. и на 04.08.2022 г. – не е 
постъпила частна касационна жалба; 

- в. ч. т. д. № 72/2022 г. е образувано на 19.04.2022 г. по въззивна 
частна жалба срещу определение на Окръжен съд – Бургас, обективирано в 
протокол от 08.02.2022 г. На 19.04.2022 г. е извършено случайното 
разпределение, автоматично, между всички съдии от ТО при 100% 
натовареност. За докладчик е определена съдия Христина Марева. На 
18.05.2022 г. са извършени два избора за членове на състава, ръчно, 
определени са съдия Павел Ханджиев и съдия Десислава Щерева. С 
определение от 18.05.2022 г. съдът се е произнесъл по частната въззивна 
жалба. Съобщения с препис от съдебния акт са изпратени на 19.05.2022 г., 
връчени на 31.05.2022 г. и на 09.06.2022 г. На 17.06.2022 г. е постъпила частна 
касационна жалба, оставена без движение с разпореждане от 21.06.2022 г. На 
08.07.2022 г. е постъпила молба от касационния жалбоподател, като с 
разпореждане от 12.07.2022 г. частната касационна жалба отново е оставена 
без движение. На 21.07.2022 г. е постъпила молба съгласно указанията на съда 
и с разпореждане от 02.08.2022 г. съдът е постановил да се изпрати препис от 
частната касационна жалба на насрещната страна за отговор в 1-седмичен срок. 
Съобщението до насрещната страна е върнато в цялост и с разпореждане от 
01.09.2022 г. съдът е указал да се извърши връчване на адреса на управление. 
Съобщение с препис от жалбата е изпратено на 02.09.2022 г., връчено на 
07.09.2022 г., като към момента на проверката не е изтекъл срокът за 
депозиране на отговор на частната касационна жалба; 

- в. ч. т. д. № 187/2022 г. е образувано на 11.08.2022 г. по въззивна 
частна жалба срещу определение на Окръжен съд – Бургас. На 11.08.2022 г. е 
извършено случайното разпределение, автоматично, между трима съдии от ТО 
при 100% натовареност. От разпределението е изключен съдия Павел 
Ханджиев съгласно Заповед № АД-06-151/26.07.2022 г. За докладчик е 
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определена съдия Христина Марева. На 12.09.2022 г. са извършени два избора 
за членове на състава, ръчно, определени са съдия Илияна Балтова и съдия 
Кремена Лазарова. С определение от 12.09.2022 г. съдът се е произнесъл по 
частната жалба. Към момента на проверката съобщенията не са върнати по 
делото; 

- в. ч. т. д. № 163/2022 г. е образувано на 18.07.2022 г. по въззивна 
частна жалба срещу определение на Окръжен съд – Бургас. На 18.07.2022 г. е 
извършено случайното разпределение, автоматично, между двама съдии от ТО 
при 100% натовареност. От разпределението са изключени съдия Илиана 
Балтова, съгласно Заповед № АД-06-131/12.07.2022 г. и съдия Десислава 
Щерева, съгласно Заповед № АД-06-133/13.07.2022 г. За докладчик е 
определена съдия Христина Марева. На 17.08.2022 г. са извършени два избора 
за членове на състава, ръчно, определени са съдия Илияна Балтова и съдия 
Кирил Градев. С определение от 17.08.2022 г. съдът се е произнесъл по 
частната жалба. Съобщението е изпратено на 18.08.2022 г., връчено на 
22.08.2022 г.;   

- в. ч. т. д. № 39/2022 г. е образувано на 14.03.2022 г. по повод подадена 
частна жалба срещу определение от 14.10.2021 г. по т. д. № 282/2020 г. по описа 
на Окръжен съд - Бургас (с което производството по делото е прекратено). На 
14.03.2022 г. е извършено случайното разпределение на делото, автоматично 
между всички съдии от търговско отделение при 100% натовареност, като за 
докладчик е определена съдия Десислава Щерева. На 11.04.2022 г. са 
извършени два избора за член на състава –  ръчно, определени са съдия Илияна 
Балтова и съдия Христина Марева. С определение № 64/11.04.2022 г.  
обжалваното определение е оставено в сила, като съобщението е изпратено на 
14.04.2022 г. и е получено от жалбоподателя на 31.05.2022 г. На 08.07.2022 г. е 
постъпилата частна касационна жалба, която с разпореждане от 11.07.2022 г. е 
върната като просрочена - съобщението за това е изпратено на 13.07.2022 г. и 
към момента на проверката не е върнато; 

- в. ч. т. д. № 181/2022 г. е образувано на 04.08.2022 г. по повод подадена 
частна жалба срещу определение № 477/20.07.2022 г. по ч. т. д. № 262/2022 г. 
по описа на Окръжен съд - Бургас. На 04.08.2022 г. е извършено случайното 
разпределение на делото, автоматично между всички съдии от търговско 
отделение при 100% натовареност, като за докладчик е определена съдия 
Десислава Щерева. На 10.08.2022 г. са извършени два избора за член на състава 
–  ръчно, определени са съдия Павел Ханджиев и съдия Илияна Балтова. С 
определение № 198/10.08.2022 г. обжалваното определение е отменено, като е 
допуснато поисканото обезпечение на бъдещ иск. Съобщението е изпратено на 
жалбоподателя 12.08.2022 г. и е получено от него на 25.08.2022 г.; 

- в. ч. т. д. № 189/2022 г. е образувано на 11.08.2022 г. по повод подадена 
частна жалба  срещу определение № 82/20.07.2022 г. по т. д. № 24/2022 г. по 
описа на Окръжен съд - Ямбол. На 11.08.2022 г. е извършено случайното 
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разпределение на делото, автоматично между трима съдии от търговско 
отделение при 100% натовареност (един съдия е изключен от избора съгласно 
Заповед № АД-06-151/26.07.2022 г. на председателя на съда), като за 
докладчик е определена съдия Десислава Щерева. На 26.08.2022 г. са 
извършени два избора за член на състава –  ръчно, определени са съдия Илияна 
Балтова и съдия Христина Марева. С определение № 214/26.08.2022 г. частната 
жалба е оставена без разглеждане в едната й част, като в останалата част 
обжалваното определение е отменено и е постановено ново, с което е 
допуснато обезпечение на предявения иск. Съобщението е изпратено на 
30.08.2022 г. и получено от жалбоподателя на 01.09.2022 г. 
   

КОНСТАТАЦИИ: 
Проверката на въззивните частни търговски дела установи, че 

случайното разпределение е извършвано в деня на образуване на делото. По 
всички дела е приложен протокол за извършения избор, както и протоколи за 
избора на членове на състава.  

В деня на образуване на делото съдебен помощник извършва проверка 
на редовността на частната жалба, като контролният лист от проверката се 
прилага по всяко дело. 

Определението, с което съдът се е произнасял по частната жалба е 
постановявано в срок от 2 до 18 дни, а по време на съдебната ваканция в срок 
до 1 месец.  
 Постъпилите по делата частни касационни жалби са администрирани в 
срок, като делата своевременно са изпращани на касационната съдебна 
инстанция.  

 
7. Постановени отводи.  
От справка по регистъра за отводите се установява, че за 2021 година 

съдиите от търговско отделение са се отстранили от разглеждане на 2 въззивни 
търговски дела и 3 частни въззивни търговски дела. За проверявания период 
на 2022 г. година съдиите от търговско отделение са отстранили от 
разглеждане по 2 дела- едно въззивно търговско дело и едно частно въззивно 
търговско дело.  

 
8. Обявяване на съдебните актове по въззивни търговски и дела. 
През проверявания период се отчитат отлични резултати при 

постановяване на съдебните решения по въззивните търговски дела, като няма 
постановени съдебни актове извън срока по  чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от ГПК.  
 

9. Качество на съдебните актове. 
 За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. обжалвани по реда на 
касационния контрол са 68 съдебни акта по търговски дела, от които 52 
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решения са по въззивни търговски дела и 16 акта по частни въззивни търговски 
дела. Върнатите въззивни търговски дела от касационен контрол за този 
период са 90, от които: изцяло отменени са съдебните актове по 12 дела, или 
13,33% от делата, отменени частично/изменени са съдебните актове по 8 дела, 
или 8,89% от делата, недопуснати до касационно обжалване са решенията по 
68 дела, или 75,56% от делата и оставени в сила са съдебните актове по 2 дела, 
или 2,22% от делата. Върнатите частни въззивни търговски дела от касационен 
контрол за този период са 27 и 4 частни въззивни търговски дела с обжалвани 
определения в хода на производството. По 20 от тези дела не е допуснато 
касационно обжалване, по 6 дела определенията са оставени в сила, а по 5 
частни въззивни търговски дела са отменени. Процентът на потвърдените 
актове за този период е 19,36%, а на недопуснатите до касационно обжалване 
е 64,52%, или общо 83,87%. 
 

V. ОБЩИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
АПЕЛАТИВЕН СЪД- БУРГАС 

 
Административното ръководство на Апелативен съд- Бургас се 

осъществява от съдия Пламен Синков, назначен с решение по Протокол № 30 
от 01.09.2020 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за 
изпълняващ функциите „административен ръководител- председател на 
Апелативен съд- Бургас“, считано от 08.09.2020 г. С решение по Протокол № 
2 от 25.01.2022 г. на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, съдия 
Пламен Синков е избран за административния ръководител - председател на 
Апелативен съд Бургас, като същият е встъпил в длъжност от 10.02.2022 г. 

Административното ръководство на съда включва и двама заместници 
на административния ръководител - съдия Румяна Калошева-Манкова, 
заместник-председател и ръководител на гражданско отделение и съдия Павел 
Ханджиев, заместник-председател и ръководител на търговско отделение. 

В Апелативен съд - Бургас са сформирани и функционират три 
отделения: гражданско отделение в състав от 5 съдии, търговско отделение в 
състав от 4 съдии и наказателно отделение в състав от 6 съдии. Кадровата 
обезпеченост на съда се състои от 15 съдии, като за периода на проверката, 
свободните бройки „съдия“ в Апелативен съд- Бургас са 6 - 3 в гражданско 
отделение, 2 в търговско отделение и 1 в наказателно отделение. 

В гражданско отделение постоянно назначени/титуляри са съдиите 
Румяна Калошева-Манкова и Събина Христова-Диамандиева, като за 
проверявания период в отделението са били командировани съдиите от 
Окръжен съд – Бургас - Албена Зъбова-Кочовска, Калина Пенева, Кремена 
Лазарова и Кирил Градев. 

В търговско отделение постоянно назначени/титуляри са съдиите Павел 
Ханджиев и Илияна Балтова, като за проверявания период в търговско 
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отделение са били командировани съдиите от Окръжен съд – Бургас - Иван 
Воденичаров и Десислава Щерева, както и съдия Христина Марева, 
командирована от Окръжен съд - Сливен. 

В Апелативен съд - Бургас няма постоянно действащи състави предвид 
числения състав на съдиите в съда, съответно малкия брой постоянно 
назначени/титуляри съдии по отделения. Определянето на членовете на 
съдебните състави се извършва съгласно раздел Х от Правила за случайно 
разпределение на делата и натовареността на съдиите в Апелативен съд- 
Бургас. В края на текущия месец се изготвят графици от заместник- 
председателите за насрочените през следващия месец граждански и търговски 
дела. Графикът по отделения се утвърждава от председателя на съда.   
   Щатната численост за съдебни служители в Апелативен съд - Бургас е 25 
щатни бройки, като всички щатове са запълнени.  

Материалната база на Апелативен съд - Бургас е много добра, като съдът 
се помещава в самостоятелно обособена част от Съдебната палата, на първия 
и втория етаж от източното крило, включващо помещения с площ общо 837,80 
кв. м. Съдът разполага с две съдебни зали, оборудвани с всички необходими 
комуникационни средства. Съдиите са настанени самостоятелно в отделни 
кабинети. В съда има обособени самостоятелни гражданско, наказателно и 
търговско деловодства, регистратура, адвокатска стая и архив, като са 
изградени и оборудвани специални помещения за съхранение на 
класифицирана информация. 

Организацията на работа в съда е регламентирана с Правилник на 
вътрешния трудов ред в Апелативен съд – Бургас и редица вътрешни правила 
утвърдени от председателя на съда, подробно обсъдени в уводната част на акта. 

Проверката на организацията на дейността на служба „Съдебно 
деловодство“ установи, че административно-деловодната дейност на 
Апелативен съд - Бургас е много добре организирана от председателя на съда. 
Съобщенията и призовките са изготвяни и изпращани на страните и техните 
законни представители своевременно, като при невръчена призовка, същата е 
докладвана незабавно на съдията. Всички указания и разпореждания на 
съдиите са изпълнявани стриктно и в много кратки срокове. 

Със заповед на председателя на съда в канцелариите на гражданско и 
търговско отделение са определени конкретни деловодители за отговорници 
на съответното отделение, които съобразно заповедта се сменят на ротационен 
принцип всяка календарна година. Осигурено е непрекъснато работно време 
във всички канцеларии, които работят с адвокати, прокурори, както и 
граждани, чрез изготвяне от съдебния администратор на месечен график за 
дежурствата по време на обедните почивки. 

В Апелативен съд - Бургас се водят изискуемите съгласно Правилника 
за администрацията в съдилищата книги и регистри. Деловодните книги се 
водят на хартия, съответно в електронен вид и се разпечатват на хартиен 
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носител. Книгите, водени на хартиен носител са четливо изписани, с 
попълване на изискуемите графи. За върнатите на окръжните съдилища 
граждански и търговски дела, поради недопустимост или нередовност на 
подадените въззивни жалби се води на хартиен носител регистър на 
разпорежданията на Апелативен съд – Бургас. За върнатите от Върховен 
касационен съд касационните жалби по въззивни граждански и търговски дела 
и въззивни частни граждански и търговски дела се води на хартиен носител 
регистър на разпорежданията на Върховен касационен съд, с указания за 
отстраняване на допуснати нередовности по тяхното администриране.  

Съдебните служители стриктно изпълняват възложените им задачи, 
което допринася за констатираната отлична организация на 
административната дейност на съда. 

Дейността по образуване на делата е регламентирана с Правила за 
случайно разпределение на делата и натовареността на съдиите в  Апелативен 
съд- Бургас, утвърдени от председателя на съда. 

Новообразуваните дела в Апелативен съд – Бургас се разпределят между 
съдиите съобразно поредността на тяхното постъпване от окръжните 
съдилища. Постъпилите дела се образуват от председателя на съда, а в негово 
отсъствие - от определен със заповед негов заместник. Длъжностните лица, 
които имат право да извършват случайно разпределение на делата са 
определени със заповед на административния ръководител, съобразно 
разпоредбата на чл. 35, ал. 5 от Правилника за администрацията в съдилищата. 
Съгласно Заповед АД-06-199/09.12.2019 г. на председателя на съда, издадена 
въз основа на решение на Общото събрание на съдиите, считано от 01.01.2020 
г. тази дейност се извършва от тримата съдебни помощници. Със заповед на 
административния ръководител от разпределението се изключват онези съдии, 
които отсъстват поради ползване на платен годишен отпуск, дългосрочно 
командироване или продължително отсъствие поради временна 
неработоспособност.  

Протоколът от извършеното електронно разпределение за определянето 
на съдия докладчик по образувано дело се генерира автоматично от 
съответната система. Той се разпечатва в два екземпляра и се подписва от 
извършващия разпределението. Единият екземпляр от протокола се прилага 
към делото, а другият екземпляр служителят, администриращ делото в 
търговско или гражданско отделение подрежда последователно в папка, по 
дата на извършеното разпределение. След извършване на случайно 
разпределение на дело създаденият от софтуера протокол се съхранява 
автоматично на сървъра на Висшия съдебен съвет. По всички дела е приложен 
протокол за извършения избор, както и протоколи за избора на членове на 
състава, които се избират ръчно чрез Системата за случайно разпределение на 
делата, съгласно утвърдения от председателя на съда месечен график на 
съдебните заседания. Начинът на сформиране на членовете на съдебния състав 
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често налага да се извършва преразпределение за избор на нови членове, тъй 
като същите се определят съобразно графика на съдебните заседания. По тази 
причина членовете на състава при постановяване на определението по 
допустимостта на въззивната жалба и насрочване на делото в открито съдебно 
заседание са различни от членовете на състава, разгледали делото в открито 
съдебно заседание. Този начин на определяне на членовете на  съдебния състав 
може да се преодолее чрез сформиране на постоянно действащи въззивни 
граждански и въззивни търговски състави. 

  Проверката по движението и приключването на въззивните граждански 
и търговски дела, частните граждански дела втора инстанция (в това число 
разгледани жалби за бавност) и частните дела по чл. 274, ал. 2 ГПК  в 
Апелативен съд - Бургас за 2021 г. установи, че в тримесечен срок са свършени 
общо 791 дела, което представлява 94 % от всичко дела за разглеждане. За 
посочения период в тримесечен срок са свършени 245 въззивни граждански 
дела (89 % от всички въззивни граждански дела за разглеждане), 140 въззивни 
търговски дела (89 % от всички въззивни търговски дела за разглеждане), 323 
частни граждански дела втора инстанция, в това число разгледани жалби за 
бавност (100 % от всички частни граждански дела втора инстанция, в това 
число разгледани жалби за бавност) и 83 частни дела по чл. 274, ал. 2 ГПК (100 
% от всички частни дела по чл. 274, ал. 2 ГПК за разглеждане).  

През периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. проверката по движението и 
приключването на въззивните граждански и търговски дела, частните 
граждански дела втора инстанция (в това число разгледани жалби за бавност) 
и частните дела по чл. 274, ал. 2 ГПК  в Апелативен съд- Бургас установи, че в 
тримесечeн срок са свършени общо 335 дела, което представлява 87% от 
всичко дела за разглеждане. 

За посочения период в тримесечен срок са свършени 103 въззивни 
граждански дела (72% от всички въззивни граждански дела за разглеждане), 49 
въззивни търговски дела (83% от всички въззивни търговски дела за 
разглеждане), 159 частни граждански дела втора инстанция, в това число 
разгледани жалби за бавност (100% от всички частни граждански дела втора 
инстанция, в това число разгледани жалби за бавност за разглеждане) и 24 
частни дела по чл. 274, ал. 2 ГПК (100% от всички частни дела по чл. 274, ал. 
2 ГПК за разглеждане). Посочените високи проценти на срочно приключване 
на делата свидетелства за отлична организация на работата на всички съдии от 
гражданско и търговско отделение на Апелативен съд - Бургас.  

За 2021 г. средната натовареност на съдиите от гражданско и търговско 
отделение в Апелативен съд- Бургас по щат спрямо свършените дела е 7,76 
дела, а действителната натовареност спрямо свършените дела е 7,78 дела. За 
този период в гражданско отделение натовареността по щат спрямо делата за 
разглеждане е 8,33 дела средно месечно за един съдия, която е равна на 
действителната натовареност, а натовареността спрямо свършените дела по 
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щат и действителна натовареност е 7,23. В търговско отделение 
натовареността по щат спрямо делата за разглеждане е 9,4 дела средно месечно 
за един съдия, която е равна на действителната натовареност, а натовареността 
спрямо свършените дела по щат и действителна натовареност е 8,42. През 
проверявания период на 2022 г. в Апелативен съд – Бургас средната 
натовареност по щат общо на гражданските съдии към всичко дела за 
разглеждане е 9,52 дела, а към всичко свършени дела 7,15 дела. Посочените 
данни свидетелстват за нормална средномесечна натовареност на съдиите в 
Апелативен съд – Бургас. 

Проверката на регистъра на отводите за 2021 г. и за периода 01.01.2022 
г.- 30.06.2022 г. сочи, че за проверявания период са постановени общо 14 
отвода по въззивни граждански и въззивни частни граждански дела, както и 7 
отвода по въззивни търговски и въззивни частни търговски дела. Броят на 
отводите за проверявания период не е висок, като всички актове са 
мотивирани. Изложените факти налагат извод, че не е налице злоупотреба с 
института на отвода. При проверка на Електронния публичен регистър на 
отводите (ЕПРО), достъпен през интернет, се установи, че публикуваните 
отводи и самоотводи  постановени от съдиите от гражданско и търговско 
отделение на Апелативен съд- Бургас, съответстват на тези публикувани в 
регистъра на отводите, воден в съда, като се отчита факта че ЕПРО 
функционира от средата на 2021 г. 

Проверката на избрани на случаен принцип въззивни граждански дела, 
разгледани от съдебните състави от Гражданско отделение на съда установи, 
че случайното разпределение е извършвано в деня на образуване на делото, 
като съдебен помощник извършва проверка на редовността на 
жалбата/жалбите, съответно контролният лист от проверката се прилага по 
всяко дело. Определението, с което съдът се произнася по допустимостта на 
въззивната жалба и по допускане на посочените от страните нови 
доказателства е изключително подробно и постановявано в много кратък срок. 
В редки случаи съдебният акт е постановяван в рамките на 14 - 18 дни, като 
причини за това е ползван платен годишен отпуск на докладчика по делото. 
Делата са насрочвани за разглеждане в открито съдебно заседание най-често 
в срок между 23 дни до 1 месец, като разглеждането на същите приключва 
преимуществено в едно съдебно заседание. В редки случаи съдът е отлагал 
делото по обективни причини – нередовна процедура по призоваване, 
ангажираност на процесуалния представител на една от страните по друго 
дело, за което е представил доказателства, представен болничен лист от страна 
по делото, отсъствие на всички секретар- протоколисти поради заболяване от 
вирусни инфекции- като съдебното заседание е отлагано за срок след 1 месец. 
По постъпилите по делата молби съдът се е произнасял в кратки срокове. 
Администрирането на касационните жалби е извършвано в рамките от 1 до 7 
дни, като съдът е следял за изтичане на срока за отговор на касационната 
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жалбата (съответно за подаване на насрещна касационна жалба), след което 
делото незабавно е изпращано на ВКС. От констатираното се налага извод, че 
съдебните състави разглеждат въззивните граждански дела в кратки срокове, 
като е създадена отлична организация на работа, за което свидетелства и 
високият процент приключени дела за проверявания период.  

В Апелативен съд - Бургас има само три въззивни граждански дела 
образувани преди 01.01.2021 г. и неприключени към момента на проверката. 
Причина за по- голямата продължителност и на трите съдебни производства е 
обективна- същите са спрени на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК - до 
приключване с влязло в сила съдебно решение на преюдициално производство, 
решението по което има обуславящо значение за правния спор. Две от 
посочените дела са възобновени и насрочени в открито съдебно заседание, а 
третото дело към моментна на извършване на проверката е все още спряно. 

 Проверката на трите спрени въззивни граждански дела установи, че 

същите се администрират своевременно както от докладчиците по делата, така 
и от служебните служители, натоварени с тези функции. По спрените 
производства се извършват регулярни справки относно преюдициалните дела, 
като са изисквани и прилагани справки и отбелязвания за това. 

 За проверявания период има само едно въззивно гражданско дело с 
отменен ход по същество. По посоченото дело съдебният състав  е предприел 
мерки за своевременното му приключване, като от момента на образуване на 
същото, до датата на постановяване на съдебното решение са изминали по- 
малко от шест месеца. Изложеното свидетелства за отлична подготовка по 
делата на съдиите от въззивно гражданско отделение.  

Относно въззивните частни граждански дела проверката установи, че 
случайното разпределение е извършвано в деня на образуване на делото, като 
съдебен помощник извършва проверка на редовността на частната жалба. 
Определението, с което съдът се е произнасял по частната жалба е 
постановявано в срок до 20 дни (по време на съдебната ваканция – до 2 месеца). 
По молба за определяне на срок при бавност съдът се е произнесъл в срок от 2 
дни. Постъпилите по делата молби и частни касационни жалби са 
администрирани без забавяне. 

По отношение на срочността на постановените решения от съдиите от 
гражданско отделение в Апелативен съд - Бургас се установи, че за 2021 г. по 
21 дела съдебните актове са обявени след изтичане на срока по чл. 235, ал. 5, 
изр. 1-во от ГПК, а за проверявания период на 2022 г. постановените извън 
посочения срок решения са 20. Преимуществено за делата, по които се отчита 
просрочие, решенията са постановявани в незначително отклонение от срока – 
между няколко дни  до един месец след срока по чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от 
ГПК. Следва да бъде взето предвид и обстоятелството, че проверката обхваща 
периода на обявената извънредна епидемична обстановка и свързаните с нея 
ограничения, което допълнително затрудни дейността на магистратите и 
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наруши до голяма степен ритъма на тяхната работа. Посочените данни 
свидетелстват за много добра сочност при постановяването на съдебните 
актове. 

По отношение качеството на съдебните актове се установи, че за 2021 г.  
от проверените от касационната инстанция 80 дела изцяло отменени са 
съдебните актове по 12 дела, или 15% от делата, а отменени частично/изменени 
са съдебните актове по 6 дела, или 7,5% от делата. Процентът на потвърдените 
актове за този период е 3,75% (оставени в сила са съдебните актове по 3 дела), 
а на недопуснатите до касационно обжалване е 73,75% (недопуснати до 
касационно обжалване са решенията по 59 дела), или общо 77,50%. 

Проверката установи, че касационните жалби са своевременно 
администрирани, като съдът без забавяне е постановявал акт за връчване на 
препис от жалбата на другата страна след постъпването й. При констатирана 
нередовност на касационната жалба са давани указания за отстраняването й, 
като съдът е следял за изтичане на отговор на жалбата, след което делото  
своевременно е изпращано на Върховния касационен съд. 

Проверката на избрани на случаен принцип въззивни търговски и 
въззивни граждански дела, разгледани от съдиите от търговско отделение, 
образувани в периода 01.01.2021 г. – 30.06.2022 г. установи, че случайното 
разпределение е извършвано в деня на образуване на делото, като същият ден 
съдебен помощник извършва проверка на редовността на жалбата/жалбите. В 
някои случаи по проверените дела съдията- докладчик е постановявал 
разпореждане за насрочване на делото, а в други е постановявал определение, 
с което се е произнасял по допустимостта на въззивната жалба и по допускане 
на посочените от страните нови доказателства. Разпореждането и 
определението за насрочване на делото в открито съдебно заседания са 
постановявани в разумен срок, като по всички проверени дела определението 
с което, съдът се е произнасял по допустимостта на въззивната жалба и по 
допускане на посочените от страните нови доказателства е изключително 
подробно. Делата са насрочвани за разглеждане в открито съдебно заседание 
най-често в срок до 1 месец (по изключение - при предстояща съдебна 
ваканция – до 2 месеца), като разглеждането на делата приключва 
преимуществено в едно съдебно заседание. В редките случаи на отлагане на 
делото, това е ставало по обективни причини– нередовна процедура по 
призоваване, изслушване на съдебно техническа експертиза, по 
доказателствени искания на страните и по искане на страните за постигане на 
спогодба и др. По постъпилите по делата молби съдът се е произнасял в кратки 
срокове, а по молба за освобождаване от държавна такса съдът е постановил 
определението в 14 дневен срок. Администрирането на касационните жалби е 
извършвано също своевременно, като съдът е следял за изтичане на срока за 
отговор на касационната жалбата, съответно за подаване на насрещна 
касационна жалба, след което делото незабавно е изпращано на ВКС. От 
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констатациите, направени по движението на делата се налага извод, че 
съдебните състави разглеждат дела в кратки срокове, като е създадена отлична 
организация на работа, за което свидетелства и високият процент приключени 
дела за проверявания период. Подадените касационни жалби са своевременно 
администрирани, като съдът без забавяне е постановявал акт за връчване на 
препис от жалбата на другата страна след постъпването й. Съдът е следял за 
изтичане на срока за отговор на същата, съответно за подаване на насрещна 
касационна жалба, след което делото незабавно е изпращано на Върховния 
касационен съд. 

В Апелативен съд - Бургас има само едно въззивно търговско дело 
образувано преди 01.01.2021 г. и неприключено към момента на проверката. 
Производство по посоченото дело е по несъстоятелност, правен спор със 
значителна фактическа и правна сложност. Причина за прекомерната 
продължителност на делото са постъпилите срещу постановеното съдебно 
решение касационна и две частни касационни жалби, продължителното 
администриране на същите във връзка с отстраняване на нередовности, 
съответно образуваното производство пред ВКС. Касационната инстанция  е 
отменила решението на Апелативен съд - Бургас в частта, имащо характер на 
определение, с което производството по делото е прекратено по една от двете 
подадени частни касационни жалби, като след връщане на делото в 
Апелативен съд- Бургас същото без забавяне е насрочено в открито съдебно 
заседание.   

Проверката на двете търговски дела по несъстоятелност установи, че 
случайното разпределение е извършвано в деня на образуване на делото, като 
същият ден съдебен помощник извършва проверка на редовността на 
жалбата/жалбите. Определението, с което съдът се е произнасял по 
допустимостта на въззивната жалба и по допускане на посочените от страните 
нови доказателства е изключително подробно,  като делата са насрочвани за 
разглеждане в открито съдебно заседание в срок до 1 месец. По постъпилите 
по делата молби съдът се е произнасял в кратки срокове, като своевременно е 
извършвано администрирането на касационните жалби. Съдът е следял за 
изтичане на срока за отговор на касационната жалбата, съответно за подаване 
на насрещна касационна жалба, след което делото незабавно е изпращано на 
ВКС. От констатациите, направени по движението на делата по 
несъстоятелност се налага извод, че съдебните състави разглеждат дела в 
кратки срокове, като е създадена отлична организация на работа.  

Проверката на петте спрени въззивни граждански и въззивни търговски 
дела, разгледани от съдии от търговско отделение установи, че същите се 
администрират своевременно. По спрените дела се изискват и прилагат 
своевременно регулярни справки за движението на преюдициалните 
производства. Контрол на тази дейност осъществяват както съдебните 
деловодители, така и докладчиците по делото, които постановяват резолюции 
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за изискване на съответните справки. Своевременното и точно извършване на 
справките по преюдициалните спорове свидетелства за създадена отлична 
организация по  администриране на спрените дела. 

За проверявания период има само две дела разгледани от съдии от  
търговско отделение, по които е постановен отменен ход по същество. По 
едното дело това е станало по обективни причини (искане на страните, с цел 
постигане на спогодба), а по второто, съдебният състав е счел, че делото не е 
напълно изяснено от фактическа страна. И по двете дела производствата са 
приключили в кратки срокове след постановяване на определението за отмяна 
на дадения ход по същество - по едното дело съдебното решение е постановено 
в рамките на два месеца от постановяване на отменителното определение, а по 
второто дело съдебното решение е постановено в рамките на 3 месеца. 
Изложеното по-горе налага извод за отлична предварителна подготовка на 
съдиите от търговско отделение при разглеждане на въззивните търговски и 
въззивните граждански дела на техен доклад.  

Относно въззивните частни търговски дела проверката установи, че 
случайното разпределение е извършвано в деня на образуване на делото, като 
съдебен помощник извършва проверка на редовността на частната жалба. 
Определението, с което съдът се е произнасял по частната жалба е 
постановявано без забавяне. Постъпилите по делата частни касационни жалби 
са администрирани в срок, като делата своевременно са изпращани на 
касационната съдебна инстанция. Изложеното свидетелства, че съдебните 
състави разглеждат въззивните частни търговски дела в кратки срокове, като е 
създадена отлична организация на работа. 

През проверявания период се отчитат отлични резултати от съдиите от 
търговско отделение при постановяване на съдебните решения, като няма 
постановени съдебни актове извън срока по  чл. 235, ал. 5, изр. 1-во от ГПК.  

По отношение качеството на съдебните актове се установи, че за 2021 г.  
от проверените от касационната инстанция 68 съдебни акта по търговски дела  
изцяло отменени са съдебните актове по 12 дела, или 13,33 % от делата, 
отменени частично/изменени са съдебните актове по 8 дела, или 8,89% от 
делата, недопуснати до касационно обжалване са решенията по 68 дела, или 
75,56% от делата и оставени в сила са съдебните актове по 2 дела, или 2,22% 
от делата. Върнатите частни въззивни търговски дела от касационен контрол 
за този период са 27 и 4 частни въззивни търговски дела с обжалвани 
определения в хода на производството. По 20 от тези дела не е допуснато 
касационно обжалване, по 6 дела определенията са оставени в сила, а по 5 
частни въззивни търговски дела са отменени. Процентът на потвърдените 
актове за този период е 19,36%, а на недопуснатите до касационно обжалване 
е 64,52%, или общо 83,87%. 

Немалкият брой съдии които периодично се командироват за 
разглеждането на въззивни гражданки и въззивни търговски състави 




