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Годишният доклад за 2021 г. отчита работата на Апелативен съд –  

Пловдив, на окръжните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, 

Кърджали и Смолян и на районните съдилища в Пловдивския апелативен район, в 

изпълнение на задълженията им по чл. 117 от Конституцията на Република 

България – защита на правата и законните интереси на гражданите, юридическите 

лица и държавата, както и по чл. 7 и чл. 8 от Закона за съдебната власт – 

справедливо и безпристрастно правосъдие, при точно и еднакво прилагане на 

законите спрямо всички. 

 

Пловдивският апелативен район обхваща територия с обща площ 

27 528 кв. км., включваща 6 административни области – Пловдив, Пазарджик, 

Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян и 69 общини. Три от областите - 

Хасково, Кърджали и Смолян, са гранични райони. В тях функционират общо 5 

ГКПП, четири от които са  разположени на българо-гръцката граница (вътрешна за 

Европейския съюз) - ГКПП Златоград, ГКПП Ивайловград, ГКПП Капитан Петко 

войвода и ГКПП Маказа, а един – на българо-турската граница (външна за ЕС) - 

ГКПП Капитан Андреево. След военните конфликти в държавите в Близкия изток и 

гражданската война в Сирия, поради огромния поток на мигранти, преминаващи 

предимно през границата с Република Турция, на територията на района на 

Окръжен съд - Хасково са разкрити и функционират и три центъра за чужденци. В 

шестте административни области е концентрирана почти една четвърт от 

населението на Република България –1 812 458 души (по данни от преброяването 

през 2011 г.), както и значителна част от икономиката на страната. 

По предварителна оценка на Националния статистически институт 

(НСИ) за броя на населението на България след проведеното преброяване през 2021 

г., населението на България към 07.09.2021 г. е 6,5 млн. души, като окончателни 

данни от преброяването ще има в края на 2022 г. Според неокончателните данни на 

НСИ в шестте административни области от апелативния район населението е 1 553 

554 души.  

 В апелативния район правораздават 6 окръжни и 27 районни 

съдилища. Съсредоточаването на хора и капитали, както и наличието на ключови 

трансгранични пътища, пресичащи територията на съдебния район, съответно – 

наличието на няколко ГКПП, обуславят обема, спецификата и динамиката на 

съдебната дейност в този район. 
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I. Кадрова обезпеченост 

 

През 2021 г. щатната численост на Апелативен съд – Пловдив 

включва 29 съдии и 36 съдебни служители – общо 65 щатни бройки. 

 

1. Съдии 

През 2021 г. Апелативен съд – Пловдив разполага с 29 щата за съдии 

със следното разпределение по длъжности: 

- административен ръководител – председател;  

- заместник-председатели – 3 щатни бройки;  

- съдии в апелативен съд – 25. 

Към 01.01.2021 г. щатните бройки за съдии в Апелативен съд – 

Пловдив са 29, от които от които 25 щ. бр. са заети и 4 щ. бр. са свободни. Две от 

свободните щатни бройки са в търговско отделение, една в гражданско отделение и 

една в наказателно отделение на съда.  

С решение на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – 

Пловдив от 31.03.2021 г. съдия Стоян Германов премина от наказателно отделение 

на работа във втори граждански състав на гражданско отделение на АС – Пловдив, 

считано от 01.04.2021 г. Така, след тази дата, в наказателно отделение на съда има 

две свободни бройки за длъжността „съдия“, които са включени в конкурс за 

повишаване, обявен с решение на СК на ВСС – протокол № 25/24.06.2021 г., 

неприключил до момента. 

С решение № 9372/07.09.2021 г. по адм. дело № 155/2020 г. по описа 

на Върховния административен съд е отменено решение на СК на ВСС – протокол 

№ 41/10.12.2019 г., с което Александър Стойчев - съдия в Окръжен съд – Пловдив 

и Христо Симитчиев - съдия в Окръжен съд – Стара Загора, са повишени в 

длъжност „съдия” в Апелативен съд – Пловдив, търговско отделение, след 

приключване на конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните 

съдилища (обявен с решение на СК на ВСС – протокол № 13/24.04.2018 г., в който 

за Апелативен съд – Пловдив са обявени 2 свободни длъжности в търговско 

отделение). Така, към настоящия момент процедурата по така обявения конкурс 

все още не е приключена.  

През отчетната година е освободена 1 щатна бройка за длъжността 

„съдия“ в гражданско отделение, считано от 02.09.2021 г., поради освобождаване 
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на съдия Стела Дандарова от длъжност, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 ЗСВ 

(решение на СК на ВСС – протокол № 29/20.07.2021 г.). 

Така, към 31.12.2021 г., съдийските щатове в Апелативен съд – 

Пловдив са 29 бр., от които 24 щ. бр. са заети и 5 щ. бр. са свободни. Две от 

свободните щатни бройки са в търговско отделение, една в гражданско отделение и 

две в наказателно отделение на съда. 

За обезпечаване на нормалната правораздавателна работа на съда на 

свободните щатни бройки през 2021 г. са командировани съдиите от Окръжен съд – 

Пловдив:  

- Величка Белева – в гражданско отделение, от 01.12.2017 г. до 

заемане на мястото чрез конкурс по ЗСВ; 

- Румяна Панайотова – в гражданско отделение, от 25.06.2018 г. до 

заемане на мястото чрез конкурс по ЗСВ; 

- Красимира Ванчева – в търговско отделение, от 01.02.2020 г. до 

заемане на мястото чрез конкурс по ЗСВ; 

- Антония Роглева – в търговско отделение, от 01.09.2021 г. до 

заемане на мястото чрез конкурс по ЗСВ. 

През 2021 г., по предложение на председателя на съда, на основание 

чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ и ал. 3, т. 1 ЗСВ,  съдия Стела Дандарова е поощрена с 

отличие „личен почетен знак първа степен – златен”, както и с парична награда в 

размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово 

изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества (решение на 

СК на ВСС – протокол № 29/20.07.2021 г.). 

През отчетния период не е провеждано периодично и/или 

извънредно атестиране на съдии от Апелативен съд – Пловдив.  

Със Закона за изменение и допълнение на ЗСВ, обн. ДВ, бр. 

11/07.02.2020 г., с § 11 се създаде нов чл. 39а. С новата разпоредба се регламентира 

участието на помощни атестационни комисии в съдилищата при провеждане на 

атестирането на съдии, които подпомагат Комисията по атестирането и конкурсите 

(КАК) при СК на ВСС. Така, на основание чл. 203а, ал. 1, т. 2 ЗСВ, през 2021 г., на 

принципа на случайния подбор за всяко конкретно атестиране, в Апелативен съд – 

Пловдив са избрани 10 помощни атестационни комисии. Изборът се извършва чрез 

електронно разпределение, при което се използва софтуер, предоставен от СК на 

ВСС.  

През 2021 г. са изпратени на КАК при СК на ВСС общо 9 

предложения за комплексна оценка след извършено атестиране на 8 окръжни съдии 

apis://Base=NARH&DocCode=40730&ToPar=Art39а&Type=201/
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и 1 районен съдия от помощни атестационни комисии от Апелативен 

съд – Пловдив. 

През отчетния период съдиите Галина Арнаудова, Катя Пенчева, 

Емилия Брусева (резервен член), Васил Гатов и Христо Крачолов участват като 

членове на конкурсни комисии в обявения с решение на СК на ВСС – протокол № 

21/02.07.2019 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване в окръжните 

съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия, който към настоящия 

момент не е приключил. 

Съдия Христо Крачолов взе участие като лектор в присъствено 

обучение „Зонално съвещание на съдиите от района на Апелативен съд – 

Пловдив“, както и като временен преподавател в изнесено обучение на 

кандидатите за младши съдии в учебната база на ПРБ – Цигов чарк, гр. Батак. Той 

изнесе и онлайн лекция за професията на магистрата пред членове на най-голямата 

организация на студентите по право ЕЛСА – България и колегите им от ЕЛСА – 

Пловдив по проект „Пътеводител на юриста“. 

Заместник-председателят на АС – Пловдив Галина Арнаудова, 

представи професията на гражданския съдия пред студенти онлайн, като взе 

участие в първия ден от инициативата „Дните на правните професии“, 

организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет, 

Европейската асоциация на студентите по право (ЕЛСА) Пловдив и Алумни 

обществото на Факултета. 

Съдия Станислав Георгиев участва като лектор в обучение на тема: 

„Международни гражданскоправни спорове: практическа помощ при работа по 

трансгранични производства“.  

С решение на Комисия “Съдебна карта, натовареност и съдебна 

статистика“ към СК на ВСС – протокол № 7/27.05.2020 г., е сформирана работна 

група за изработване на Правила по приложението на чл. 233, ал. 6, изр. първо ЗСВ, 

в състава на която е включен съдия Нестор Спасов.  

През 2021 г. съдия Магдалина Иванова участва в състава на работна 

група към Министерство на правосъдието, която да подготви предложения за 

изменения и допълнение в ЗСВ.  

Заместник-председателите на Апелативен съд – Пловдив, съдия 

Михаела Буюклиева и съдия Надежда Желязкова, участват в състава на работна 

група за допълнение и изменение на Правилата за оценка на натовареността на 

съдиите, определени с решение на СК на ВСС – протокол № 14/27.04.2021 г. 
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През отчетния период няма съдии с наложени дисциплинарни 

наказания.  

През 2021 г. съдиите от Апелативен съд – Пловдив участваха в 

различни форми на обучения, семинари, работни групи и работни срещи.  

Осем апелативни съдии взеха участие в „Зонално съвещание на 

съдиите от района на Апелативен съд – Пловдив“, проведено присъствено в к.к. 

„Боровец“. Трима съдии взеха участие в обучение на тема „Работа с Единната 

информационна система на съдилищата“. Един съдия участва в кръгла маса 

„Предизвикателството „Е-правосъдие“ пред органите на съдебната власт“. Един 

съдия участва в обучение на тема: „Компетентност, признаване, изпълнение на 

съдебни решения и определяне на приложимото право по Регламент 1215/2012. 

Новият Регламент 848/2015 за несъстоятелността“. 

Създадената организация в съда, на практика, позволява всеки 

желаещ магистрат да посещава обучения, семинари, работни групи и работни 

срещи във връзка с повишаване на квалификацията. 

Отделно от това, през 2021 г., с партньорството на Националния 

институт на правосъдието, Апелативен съд – Пловдив организира и осъществи 

обучение по Проект „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална 

компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители“, финансиран 

от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез 

Европейския социален фонд, а именно: 

- регионално обучение на тема „Зонално съвещание за съдиите от 

района на Апелативен съд – Пловдив“ с лектори Емилия Василева и Лада Паунова 

– съдии във ВКС, д-р Невин Фети – съветник по правни въпроси на Президента на 

РБ и Христо Крачолов - съдия в АС – Пловдив,  проведено на 29 - 30.10.2021 г. в 

к.к. Боровец. 

На 16.09.2021 г. в Апелативен съд – Пловдив се проведе среща с 

оценъчния екип за проверка на България в рамките на 9-тия кръг на оценки на 

държавите членки на ЕС на тема „Инструменти за взаимно признаване в областта 

на лишаването от свобода и мерките, ограничаващи свободата“. В срещата взеха 

участие председателят на АС – Пловдив, зам.-председателя на АС – Пловдив и 

ръководител на наказателно отделение, Христо Крачолов – съдия в наказателно 

отделение в АС –  Пловдив и представители на Окръжен съд – Пловдив, 

Апелативна прокуратура – Пловдив,  Окръжна прокуратура – Пловдив и Районна 

прокуратура – Пловдив. 
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През 2021 г. са проведени общо 17 бр. заседания на Общото 

събрание на съдиите при Апелативен съд – Пловдив, на които са приети решения, 

съобразно правомощията му. От тях са взети общо 11 бр. неприсъствени решения 

срещу подпис, както следва: 9 бр. - във връзка с приемане на становища по 

образувани тълкувателни дела, които се отнасят до дейността на апелативните 

съдилища и 2 бр. – за предсрочно освобождаване на съдебни заседатели от ОС. 

Проведени са общо 6 присъствени заседания на Общото събрание. С 

оглед въведените мерки в условията на обявената в страната извънредна 

епидемична обстановка, Правилата и мерките за работата на съдилищата в 

условията на пандемия, приети с решение на СК на ВСС, както и Вътрешните 

правила за организация на дейността на Общото събрание  на Апелативен  съд – 

Пловдив при обявено от Народното събрание на Република България военно или 

друго извънредно положение, две от тях са осъществени дистанционно, чрез 

видеоконферентна връзка. 

Периодично са провеждани събрания на съдиите по отделения за 

обсъждане исканията за приемане на тълкувателни решения и постановления, 

както и на отделни въпроси, свързани с организацията на работа. 

На 09.10.2021 г. се проведе Общо събрание на съдиите за избор на 

двама членове на ВСС от квотата на съдиите. С оглед спазване на 

противоепидемичните мерки, обявени със Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на 

Министъра на здравеопазването и съгласно указания, дадени от ВСС, събранието 

се проведе в зала № 1 на съда дистанционно в онлайн среда, чрез осигуряване на 

видеоконферентна връзка. На 16.10.2021 г. – изборен ден и 17.10.2021 г. – повторно 

гласуване по реда на чл. 29к, ал. 3 ЗСВ, се проведе пряк избор за двама членове на 

ВСС от състава на съдиите, чрез електронно дистанционно гласуване. В тази 

връзка е създадена организация, свързана с попълване на декларации за избор на 

начин на гласуване, раздаване на талони за електронно гласуване, в съответствие с 

Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от 

съдиите, прокурорите и следователите и оказване на техническа помощ при 

упражняване вота на съдиите от Апелативен съд – Пловдив. 

През 2021 г. в Апелативен съд – Пловдив са постъпили общо 2 бр. 

заявления за достъп до обществена информация. Съгласно изготвения, на 

основание чл. 15, ал. 2 ЗДОИ, годишен отчет за постъпилите заявления за достъп 

до обществена информация, на основание чл. 34 от ЗДОИ и по двете заявления е 

разрешен достъп.  
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През 2021 г. ръководството на Апелативен съд – 

Пловдив организира осигуряване на зелени коридори за ваксиниране на съдиите и 

съдебните служители от АС – Пловдив, които заявиха желание да бъдат 

ваксинирани срещу COVID-19. През м. март е осигурен зелен коридор за 

ваксиниране в РЗИ гр. Пловдив, а през м. октомври - на място в Апелативен съд – 

Пловдив. 

 

2. Съдебна администрация 

Към 01.01.2021 г. щатовете за съдебни служители са 36 бр., 

разпределени, както следва: 

а) Ръководни длъжности - 3:  

- съдебен администратор, главен счетоводител, административен 

секретар; 

б) Специализирана администрация – 24: 

- съдебни помощници – 5.  

- съдебни секретари – 10, съдебни деловодители – 9; 

в) Обща администрация – 9:  

- „връзки с обществеността“ – 1, системни администратори – 2, 

специалист - ТРЗ – 1, специалист - МТО – 1, шофьор – 1, чистач – 3. 

Действително заетите бройки по щат в администрацията на съда към 

01.01.2021 г. са 34, като 2 щ. бр. са свободни – 1 за длъжността „съдебен 

помощник“ и 1 за длъжността „съдебен деловодител“, на която е назначен съдебен 

служител до провеждане на конкурс. 

През м. януари – м. февруари 2021 г. е проведен конкурс за 

назначаване на съдебни служители на длъжността „съдебен помощник” в 

Апелативен съд – Пловдив за 3 щ. бр., от които 1 свободна щ. бр. и 2 щ. бр., до 

завръщане на работа на продължително отсъстващи съдебни служители, заемащи 

тази длъжност. Конкурсът е обявен със заповед № РД 212/30.11.2020 г. на 

председателя на АС – Пловдив.  

След успешно проведен конкурс от Комисия, назначена със заповед 

№ РД 241/30.12.2020 г. на председателя на съда, считано от 01.03.2021 г. са 

назначени двама съдебни служители на длъжност „съдебен помощник“ в АС – 

Пловдив: - Васил Чамбов (класиран на 2-ро място) и Евгени Паунов (класиран на 3-

то място) –  и двамата до завръщане на работа на продължително отсъстващи 

съдебни служители, заемащи тази длъжност.  
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Считано от 01.04.2021 г. е назначен съдебен служител на длъжност 

„съдебен помощник“ в АС – Пловдив – Славомир Буюклиев, успешно издържал и 

спечелил конкурса за 1 свободна щатна бройка. 

Считано от 15.03.2021 г., на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 е назначен 

съдебен служител на длъжност „чистач“ - Йорданка Моллова, до завръщане на 

работа на продължително отсъстващ съдебен служител, заемащ тази длъжност, 

претърпял трудова злополука. На 27.09.2021 г. трудовото правоотношение с 

Моллова е прекратено на основание чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ, поради завръщане на 

работа на замествания съдебен служител. 

Считано от 01.07.2021 г., трудовото правоотношение със съдебния 

служител Евгени Паунов, на длъжност „съдебен помощник“ в Апелативен съд – 

Пловдив, е прекратено, на основание чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ, поради завръщане на 

работа на замествания съдебен служител. 

Към 31.12.2021 г. щатните бройки за съдебни служители в 

Апелативен съд – Пловдив са 36 броя, от които е свободна 1 щ. бр. за длъжността 

„съдебен деловодител“, на която е назначен съдебен служител до провеждане на 

конкурс.  

В периода 01 - 30 ноември 2021 г. Комисия по атестирането, 

назначена със Заповед № РД 137/14.10.2021 г. на административния ръководител – 

председател на съда, проведе процедура по атестиране на съдебните служители, 

съобразно Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС). От общо 28 

съдебни служители, атестирани от Комисията за атестационния период, 27 са 

получили оценка 1 „отличен“ и  1 – оценка 4 „задоволителен“. Четирима съдебни 

служители са атестирани от председателя на съда, като 2 са получили оценка 1 

„отличен“ и 2 – оценка 2 „много добър“. След приключване на процедурата по 

атестиране, считано от 01.01.2022 г., един съдебен служител е повишен в ранг – 

Мила Тошева, на длъжност „съдебен секретар“, от „трети“ във „втори“ ранг, на 

основание чл. 170, ал. 1 ПАС (заповед № ЛС 556/24.11.2021 г.). 

През отчетния период няма наложени дисциплинарни наказания на 

съдебни служители за нарушение на трудовата дисциплина. През годината няма 

съдебни служители, които да са поощрени с отличие или награда. 

И през отчетната 2021 г. е осигурено участие на съдебни служители 

в обучения, семинари и работни групи. Системните администратори взеха участие 

в презентация на тема: „Съдебно-информационна система за гражданите – Съдебна 
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палата – Стара Загора“, изградена от ВСС по идея и проект на Районен съд –  

Стара Загора.  

Съдебните помощници взеха участие в обучение на тема 

„Споразуменията за избор на български съдилища по граждански и търговски дела 

– източници на правна уредба, практика на съд на ЕС“, както и в обучение 

„Зонално съвещание за съдиите от района на Апелативен съд – Пловдив“. 

Съдебният служител на длъжност „връзки с обществеността“ взе участие в 

обучение на тема „Комуникационна компетентност в съдебната система“. 

Във връзка с подобряване квалификацията на съдебните служители 

при работа с ЕИСС, на 24.09.2021 г. в Апелативен съд – Пловдив се проведе среща 

с представители на „Информационно обслужване“ АД – клон Пловдив за 

представяне последните промени в системата. Участие взеха всички съдебни 

служители, работещи с ЕИСС, като на срещата са обсъдени въпроси и казуси, 

свързани с работата им с ЕИСС и предложения за оптимизация. Отделно от това, 

двама съдебни служители взеха участие в обучение на тема: „Работа с единната 

информационна система на съдилищата“, организирано от НИП. 

Системният администратор Росен Евтимов е определен като 

участник в Екип за изпълнение на Дейност 5 по проект „Създаване на модел за 

оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и 

разработване на ЕИСС“, както и в Екипа за изпълнение на Дейност 5 „Създаване на 

специализирана информационна система, включваща инструменти за анализ и 

мониторинг на факторите, свързани със социално-икономическото развитие на 

съдебните райони и натовареността на съдилищата и прокуратурите“, проекти по 

оперативна програма „Добро управление“, изпълнявани от ВСС, която работа 

продължи и през отчетния период. 

В изпълнение решение на Пленума на ВСС – протокол № 

23/16.09.2020 г., системният администратор Росен Евтимов и съдебният секретар 

Цветелина Диминова са включени в Работна група към ВСС, която да изготви 

предложения за всички необходими промени в ЕИСС, които да бъдат възложени за 

доработка на изпълнителя по договора, както и в Работна група към ВСС за 

последващ мониторинг по отношение на изпълнението на предложенията за 

оптимизация на ЕИСС, съгласно решение на Пленума на ВСС – протокол № 

26/22.10.2020 г., като участието им в групите продължи и през 2021 г. 

Съгласно решение на Работната група от 20.09.2021 г., в периода 04 - 

27.10.2021 г., съдебният служител Цветелина Диминова е командирована на място 
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във ВСС за подпомагане служителите от отдел ЕИСС към ВСС в работата по 

оптимизацията и отстраняване несъответствия във функционалностите на ЕИСС, 

както и за участие в създадената с решение на Работната група от 18.10.2021 г. 

подгрупа за преглед, прецизиране и коригиране на Заявка № 15 – „Разграничаване 

на етапите по постановяване, подписване, обявяване и публикуване на съдебни 

актове. Преустановяване на възможността за промени в съдържанието на 

подписани актове. Коригиране на грешки при въвеждане в система“.  

 

Предложения за промени в щата  

Съотношението между магистрати и съдебни служители общо в съда 

е 1/1,24 при средно за апелативните съдилища в страната 1/1.56 по данни от 

статистическите таблици за 2020 г. и 1/1,58 по данни за първото полугодие на 2021 

г., публикувани към момента на изготвяне на доклада на страницата на ВСС в 

интернет. Съотношението между магистрати и съдебни служители от 

специализираната администрация в съда е 1/0,83, което е най-ниско спрямо 

останалите апелативни съдилища, при средно за апелативните съдилища в страната 

1/0,92. По принцип се приема, че минималният праг на обезпеченост се постига 

при съотношение не по-малко от 1/1.5, а оптималният – при 1/2. 

Положително за работата на съдиите ще се отрази увеличаването на 

щата за съдебни помощници. Работата на съдебните помощници, като 

специализирани съдебни служители, притежаващи правни познания, се изразява в 

проверка на книжата, по които се образуват въззивни дела; изготвяне на писмени 

проекти за разпореждания; проверка по редовността и допустимостта на жалбите, 

протестите и молбите за отмяна; изготвяне на доклади и становища по правни 

въпроси; изготвяне на проекти за съдебни актове и т.н. В резултат от  

извършваните от тях дейности се постига разтоварване на съдиите и спестяване на 

време за осъществяване на същинската им дейност, осигуряване на условия за 

нормална правораздавателна работа и повишаване на нейната ефективност. 

Обема на работа на съдебните помощници в Апелативен съд – 

Пловдив нараства постоянно, което налага да бъде увеличена щатната численост за 

тази длъжност. В голяма степен това касае работата на съдебния помощник в 

наказателно отделение на съда, който извършва проверка по редовността и 

допустимостта на жалбите и протестите и исканията за възобновяване на 

наказателни дела, като следи за спазване на законоустановените срокове, на 

законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, както и на 
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изискванията за легитимация на страните. Към основните задължения на 

съдебния помощник от наказателно отделение, които и така не са малки, се 

включва и работа по дела свързана с преводачи, проучване на национална и 

европейска практика, осъществяване на контакти с МП, Евроджъст, директен 

контакт с компетентни органи на други държави – членки на ЕС, както и лица – 

координатори към националната съдебна мрежа, работа по дела с предмет: Глава 

36 НПК – Производства във връзка с международно сътрудничество по 

наказателни дела, ЗЕЕЗА, ЗПИИРКОРНФС, изготвяне на съдебни поръчки, превод 

от и на английски език на писма и документи, проучване практиката на ЕСПЧ, 

неофициален превод на някои решения, справки и получаване на информация в 

официални сайтове на ЕС, свързани с международно правно сътрудничество, 

подготовка на видеоконферентни връзки и др.  

В момента в Апелативен съд – Пловдив има 5 щата за съдебни 

помощници. От тях 4 работят в гражданското отделение и търговското отделение, а 

един – в наказателното отделение на съда. При така действащото разпределение, с 

оглед обема на работа във всяко от отделенията на съда, за равномерната 

натовареност на съдебните помощници е необходимо техният щат да бъде 

увеличен с 1 щатна бройка. Така те ще бъдат разпределени равномерно по 

отделения, като на 5 апелативни съдии (при общо 29 съдийски  щата) ще се пада по 

1 съдебен помощник (при общо 6 щата за съдебни помощници). 

След извършените трансформации през последните години (на 

длъжността „шофьор“ в длъжност „съдебен секретар“ и на длъжността „пазач, 

невъоръжена охрана“ в длъжност „съдебен деловодител“) се постигна по-

равномерна натовареност на специализираната администрация. Всеки от 

въззивните състави (9 броя) има съдебен секретар, трима съдебни деловодители 

обслужват трите състава в търговското отделение, а по двама съдебни 

деловодители – всеки от трите състава в гражданското и в наказателното отделение 

на съда. Двама съдебни деловодители обслужват регистратурата на съда. Освен 

задълженията си, свързани пряко с правораздавателната работа на съда, на 

съдебните служители от специализираната администрация са възложени за 

съвместяване и множество допълнителни дейности – „завеждащ регистратура 

класифицирана информация“, „длъжностно лице по защита на данните“, функции 

по предоставяне на информация от НБД „Население“, по издаване на електронни 

служебни свидетелства за съдимост, по ЗДОИ и по ЗЗБУТ, дежурства в 

Адвокатската стая и Информационния център на Съдебната палата – Пловдив и др. 
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Предвид обема на правораздавателната дейност на съда и 

на допълнително възложените функции по съвместяване, а и на 

взаимозаменяемост, работата на специализираната администрация е оптимизирана 

в максимална степен, поради което не са налице основания за съкращаване на 

нейната щатна численост. Положително за работата на гражданското и 

наказателното отделение на съда би се отразило увеличаването на броя на 

съдебните деловодители с 2 щатни бройки – по една за всяко от отделенията, с цел 

всеки въззивен състав от трите отделения да бъде обслужван от един съдебен 

деловодител.  

При увеличаване на щатовете за съдебни служители за 

специализираната администрация на Апелативен съд – Пловдив: с 1 бр. – за 

съдебен помощник и 2 бр. – за съдебни деловодители, съотношението 

съдия/съдебен служител в специализираната администрация в съда ще стане 1/0,93 

(което отново е най-ниско спрямо останалите апелативни съдилища, без АС – 

София) и ще доближи средното за апелативните съдилища – 1/0,92. 

Във връзка с разпределяне на нови щатни бройки за съдебни 

служители в администрацията на съдилищата, административният ръководител на 

съда е отправил мотивирано предложение - искане до Съдийската колегия на ВСС 

(изх. № 2027/01.11.2021 г.) за увеличаване щатната численост на Апелативен съд – 

Пловдив с общо 3 (три) щатни бройки за специализираната администрация - 1 щ. 

бр. за съдебен служител за длъжността „съдебен помощник“ и 2 щ. бр. за съдебни 

служители за длъжността „съдебен деловодител“. С решение на СК на ВСС – 

протокол № 42/23.11.2021 г., искането за разкриване на нови щатни бройки за 

съдебни служители е отхвърлено, като водещ критерий за това е изтъкната 

натовареността, както по брой дела за разглеждане месечно на един съдия по щат и 

действителна, така и по брой постъпили дела за разглеждане за всеки отделен съд. 

По отношение на общата администрация – нейната численост и  

разпределението по длъжности осигурява нормалната административна и 

техническа работа на съда. На всички служители от общата администрация също е 

възложено извършването на допълнителни дейности, като: „служител по 

сигурността на информацията“, „завеждащ служба архив“, „пазач, невъоръжена 

охрана“, „куриер“, дейности по ЗЗБУТ и др., като по този начин, от една страна, се 

обезпечава осъществяването на  функции за длъжности, за които в съда няма щат, а 

от друга се създават условия за уплътняване на работното време на съдебните 

служители в максимална степен. С оглед въвеждането на Единната информационна 
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система на съдилищата (ЕИСС) от 01.04.2021 г. в Апелативен съд – 

Пловдив и придобития опит от работата с нея в периода от 21.08.2020 г. до 

18.09.2020 г., е наложително да бъде увеличен броят и на системните 

администратори в съда с 1 щатна бройка.  

 

ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В АПЕЛАТИВЕН СЪД – 

ПЛОВДИВ 

 

1. Организация на правораздавателната работа 

През 2021 г. правораздавателната структура на съда включва три 

отделения, както следва:  

- Наказателно отделение (обща численост по щат 11 бр. съдии, от 

които са заети 10 щата до 01.04.2021 г., а след това заетите са 9). Ръководител на 

наказателно отделение е Михаела Буюклиева – заместник-председател. В 

отделението работят съдиите Васил Гатов, Велина Антонова, Веселин Ганев, 

Деница Стойнова, Иван Ранчев, Христо Крачолов, Магдалина Иванова, Милена 

Рангелова и Стоян Германов, последният - до 01.04.2021 г. Обособени са 3 

въззивни състава. Всеки от съдиите разглежда всички видове въззивни наказателни 

дела със 100% натовареност при разпределението им, с изключение на Магдалина 

Иванова, заемаща длъжността „председател“, която участва в разпределението на 

делата, разглеждани от дежурния състав, със 100% натовареност, а за останалите 

дела - с натовареност от 50% и Михаела Буюклиева, заемаща длъжността 

„заместник-председател“, която участва в разпределението на делата, разглеждани 

от дежурния състав, със 100% натовареност, а за останалите дела - с натовареност 

от 70%, съобразно Вътрешните правила за образуване и разпределение на делата и 

за определяне на индивидуалната натовареност на съдиите в Апелативен съд – 

Пловдив, приети с решение на Общото събрание на съдиите в Апелативен съд – 

Пловдив, проведено на 29.11.2017 г., в сила от 01.01.2018 г., актуализирани с 

решение на Общото събрание на съдиите в АС – Пловдив, проведено на 22.05.2020 

г. Два пъти седмично се осъществява дежурство за разглеждане на въззивни частни 

наказателни дела, образувани по жалби/протести срещу определените от 

окръжните съдилища мерки за процесуална принуда. Разглеждането на тези дела се 

извършва от дежурни състави, включващи един съдия от наказателно отделение и 

двама съдии от гражданско и търговско отделение. 
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- Гражданско отделение (обща численост по щат 9 бр., от които 

са заети: - 7 бр. до 01.04.2021 г., 8 бр. след 01.04.2021 г. и 7 бр. от 02.09.2021 г.). 

Ръководител на гражданско отделение е Галина Арнаудова, заместник-

председател. В отделението работят и съдиите: Вера Иванова, Елена Арнаучкова, 

Катя Пенчева - от 01.06.2020 г. до встъпване в длъжност на първия от двамата 

съдии, след приключване на конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в 

Апелативен съд – Пловдив, търговско отделение, Мария Петрова, Стела Дандарова 

- до 02.09.2021 г. и Стоян Германов -  от 01.04.2021 г. В отделението работят и 

двама командировани съдии от Окръжен съд – Пловдив: Величка Белева – от 

01.12.2017 г. и Румяна Панайотова – от 25.06.2018 г. Обособени са 3 въззивни 

състава, като всеки от съдиите разглежда всички видове възззивни граждански дела 

със 100% натовареност при разпределението им, с изключение на: 

- Галина Арнаудова, която като заместник-председател на съда и 

ръководител на гражданско отделение, работи със 70% натовареност, съобразно 

посочените по-горе Вътрешни правила, 

- Вера Иванова, която е с 50% натовареност, тъй като участва и в 

разглеждането на всички видове търговски дела с 50% натовареност, 

- Катя Пенчева, която е член на трети граждански състав от 

01.06.2020 г., е с 0 % натовареност за граждански дела, тъй като участва в 

разпределението на търговски дела със 100 % натовареност. 

 

- Търговско отделение (обща численост по щат 9 съдии, от които са 

заети 8 щата). Ръководител на отделението е Надежда Желязкова-Каличкова, 

заместник-председател. В отделението работят съдиите Георги Чамбов, Емил 

Митев, Емилия Брусева, Красимир Коларов, Нестор Спасов, Радка Чолакова и 

Славейка Костадинова. В отделението работят командировани съдии от Окръжен 

съд – Пловдив: Красимира Ванчева - от 01.02.2020 г. и Антония Роглева - от 

01.09.2021 г. Обособени са 3 въззивни състава, които разглеждат всички видове 

въззивни търговски дела със 100% натовареност при разпределението им на всеки 

от съдиите, с изключение на заместник–председателя на съда и ръководител на 

търговско отделение Надежда Желязкова-Каличкова, която работи със 70 % 

натовареност, съобразно посочените по-горе Вътрешни правила. Съдия Катя 

Пенчева, която е член на трети граждански състав от 01.06.2020 г. до встъпване в 

длъжност на първия от двамата съдии, след приключване на конкурс за 
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повишаване в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив, търговско 

отделение, участва със 100 % натовареност при разпределението на търговските 

дела.  

Разпределението на делата между съдиите докладчици се извършва 

по отделения, при стриктно спазване на чл. 9 ЗСВ. От 01.01.2021 г. до 01.04.2021 г. 

процедурата се осъществява чрез Централизираната система за случайно 

разпределение на дела (ЦССРД), разработена от Смарт Системс 2010 и 

предоставена от ВСС. От 01.04.2021 г. разпределението на делата се извършва чрез 

ЕИСС, внедрена в АС – Пловдив. Постановените съдебни актове се публикуват на 

интернет страницата на съда съобразно утвърдените за целта Вътрешни правила и 

се изпращат за публикуване на Централния уеб-базиран интерфейс и Единния 

портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), поддържани от ВСС.  

От значение за организацията на работата са следните вътрешни за 

Апелативен съд – Пловдив актове, утвърдени през 2021 г.: 

- Заповед № РД 10/27.01.2021 г. относно определяне на работни 

места за трудоустрояване през 2021 г. в АС – Пловдив; 

- Заповед № РД 12/28.01.2021 г. относно утвърждаване на Вътрешни 

правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в АС – 

Пловдив; 

- Заповед № РД 19/12.02.2021 г. относно определяне на съдебни 

служители от АС – Пловдив за вписване на данни в Информационна система за 

извършване на предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в 

областта на електронното управление и използването на информационните и 

комуникационни технологии към ДАЕУ; 

- Заповед № РД 26/22.02.2021 г. относно определяне на лице, което 

поддържа регистър на трудовите злополуки в АС – Пловдив; 

- Заповед № РД 27/23.02.2021 г. относно провеждане на извънреден 

инструктаж на съдиите и съдебните служители в АС – Пловдив, след трудова 

злополука; 

- Заповед № РД 98/14.06.2021 г. относно инвентаризация на дела в 

АС – Пловдив и изготвяне на статистическите отчети за първото шестмесечие на 

2021 г.; 

- Заповед № РД 99/16.06.2021 г. относно създаване на Работна група 

за осъвременяване на Вътрешни правила за образуване и разпределение на делата и 

за определяне на индивидуалната натовареност на съдиите в АС – Пловдив; 



 

 

 

18 

 

 - Заповед № РД 102/28.06.2021 г. относно регистрация 

на АС – Пловдив в Системата за сигурно електронно връчване към ДАЕУ; 

- Заповед № РД 103/28.06.2021 г. относно извършване на действия 

по дела на АС – Пловдив в електронна форма; 

- Заповед № РД 104/28.06.2021 г. относно осигуряване работата на 

АС – Пловдив през съдебната ваканция; 

- Заповед № РД 106/29.06.2021 г. относно използване на електронен 

квалифициран печат на АС – Пловдив; 

- Заповед № РД 137/14.10.2021 г. относно процедура по атестиране 

на съдебните служители в АС – Пловдив; 

- Заповед № РД 156/11.11.2021 г. относно утвърждаване на 

Вътрешни правила за образуване и разпределение на делата и за определяне на 

индивидуалната натовареност на съдиите в АС – Пловдив, приети с решение на 

Общото събрание на съдиите от АС – Пловдив, проведено на 09.11.2021 г.; 

- Заповед № РД 161/22.11.2021 г. относно осигуряване на пожарната 

безопасност в АС – Пловдив по време на есенно-зимния отоплителен сезон 2021-

2022 г.; 

- Заповед № РД 174/30.11.2021 г. относно провеждане на 

инвентаризация на дела на АС – Пловдив и изготвяне на статистически отчети за 

2021 г.; 

- Заповед № РД 201/29.12.2021 г. относно създаване на нова група 

търговски дела и тяхното разпределение, съгласно решение на Общото събрание на 

съдиите от АС – Пловдив, проведено на 09.11.2021 г. 

Предвид обявената през 2021 г. извънредна епидемична обстановка в 

страната, на основание заповеди на Министъра на здравеопазването и Правилата и 

мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия (приети с решение на 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет – протокол № 15/12.05.2020 г., изм. и 

доп. – протокол № 16/19.05.2020 г., изм. и доп. – протокол № 17/02.06.2020 г., изм. 

и доп. – протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. – протокол 40/17.11.2020 г., изм. и 

доп. – протокол № 21/01.06.2021 г.), с цел създаване на организация на работа и 

предприемане на мерки за предпазване от коронавирусна инфекция (COVID-19), 

през 2021 г. в Апелативен съд – Пловдив са издадени следните заповеди: 

- Заповед № РД 11/28.01.2021 г. относно изменение на заповед за 

достъпа до Съдебна палата – Пловдив във връзка с обявената извънредна 

епидемична обстановка в страната; 
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- Заповед № РД 13/29.01.2021 г. относно изменение на 

заповед за осигуряване на лични предпазни средства за съдиите и съдебните 

служители в АС – Пловдив във връзка с обявената извънредна епидемична 

обстановка в страната; 

- Заповед № РД 72/29.04.2021 г. относно възстановяване работата в 

Адвокатска стая и работното време на регистратура и деловодства в АС – Пловдив; 

- Заповед № РД 96/08.06.2021 г. относно Правила и мерки за работа в 

АС – Пловдив в условията на пандемия. 

Отделно от това, с въведените Правила и мерки за работа на 

съдилищата в условия на пандемия, приети с решение на СК на ВСС – протокол № 

15/12.05.2020 г., се изисква всеки съд да поддържа електронен регистър на 

отложените по обективни причини дела, който ежемесечно се изпраща за сведение 

на СК на ВСС. Със Заповед № РД 55/14.05.2020 г. относно мерки за постепенно 

нормализиране работата на съда в условията на епидемична обстановка, в АС – 

Пловдив е въведен такъв регистър. В тази връзка през 2021 г. в АС – Пловдив са 

отсрочени общо 20 дела, от които 2 наказателни дела и 12 търговски дела,  поради 

заболяване на съдия-докладчик или член от състава. Списък на отсрочените дела, 

съдържащ номер на дело, съдия-докладчик и дата на насрочване е публикуван на 

страницата на съда в Интернет.  

През отчетната година в Апелативен съд – Пловдив не са 

извършвани проверки от вътрешни и външни одитори и/или други контролни 

органи. 

 

2.      Постъпили, разгледани и решени дела 

Към 31.12.2020 г. останалите общо  несвършени дела в съда са 295 

бр. През отчетната 2021 г. са постъпили общо 2 304 бр. дела, при 2 068 бр. дела - за 

2020, 2 090 бр. - за 2019 г. и 2 099 бр. – за 2018 г. От постъпилите дела 

наказателните са 642 бр., гражданските – 685 бр., търговските – 997 бр.  Общо са 

разгледани 2599 бр. дела (2330 бр. – 2020 г., 2327 бр. – 2019 г. и 2380 бр. – 2018 г.). 

 От общия брой  разгледани 2599 бр. дела през 2021 г., свършените са общо 2177 

бр. (през 2020 г. – 2035 бр., 2019 г. – 2065 бр., 2018 г. – 2143 бр.). От тях в срок до 3 

месеца са приключили 1745 бр., съставляващи 80% от всички свършени дела, при 

1698 бр. за 2020 г. (83%). 

Следващата таблица отразява динамиката на постъпилите, 

разгледани и свършени дела в периода 2018 г. – 2021 г. 
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година постъпили за разглеждане свършени 

2018 2099 2380 2143 

2019 2090 2327 2065 

2020 2068 2330 2035 

2021 2304 2599 2177 

                       

От представената сравнителна таблица е видно, че през отчетния 

период  има увеличение на броя на  постъпилите  (с 236), на разгледаните (с 269) и 

на свършените (с 142) дела. 

3.  Наказателни дела 

Броят на несвършените към 31.12.2020 г. второинстанционни 

наказателни дела е в размер на 83. През 2021 г. са постъпили общо 642 такива дела, 

при 638 - за 2020 г., 653 - 2019 г. и  663 - 2018 г.  От общо постъпилите 642 бр. 

наказателни дела 128 бр. са въззивни наказателни дела, 111 бр. - наказателни дела 

за възобновяване и 403 бр. - въззивни частни наказателни дела. От въззивните 

наказателни дела 90 бр. са образувани по жалби (70,31%),  29 бр. - по протести 

(22,66%) и 9 бр. са образувани по жалби и протести (7,03%). От наказателните дела 

за възобновяване 18 бр. (16%) са образувани по искане на Главния прокурор и 93 

бр. (84%) – по искане на осъденото лице. 

За сравнение с предходните три години, постъплението на 

наказателни дела е видно от следната таблица: 

година общо въззивни 

наказателни дела 

наказателни дела за 

възобновяване 

въззивни частни 

наказателни дела 

2018 663 140 109 414 

2019 653 159 88 406 

2020 638 133 95 410 

2021 642 128 111 403 

 

 От данните в таблицата е видно, че общият брой на постъпилите 

наказателни дела през 2021 г., в сравнение с предходните три години, е 

сравнително постоянна величина. 
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Разпределението на постъпленията по окръжни съдилища е следното: 

окръжен съд въззивни наказателни дела въззивни частни наказателни дела ОБЩО 

Пловдив 54 205 259 

Пазарджик 28 57 85 

Стара Загора 19 79 98 

Хасково 13 34 47 

Смолян 6 11 17 

Кърджали 8 11 19 

други   6 6 

ОБЩО 128 403 531 

  

Разпределението на постъпленията на дела за възобновяване е 

отразено в следващата таблица: 

 

Районен съд дела за 

възобновяване 

общо за съдебен район на: 

Пловдив 43 Окръжен съд - Пловдив                      52 

Асеновград 6 

Карлово 3 

Първомай  - 

Пазарджик 15 Окръжен съд - Пазарджик                    18   

                Велинград 3 

Пещера  - 

Панагюрище - 

Стара Загора 11 Окръжен съд  - Стара Загора                 18 

Казанлък 4 

Раднево  2 

Чирпан  1 

Гълъбово  - 

Хасково 5 Окръжен съд - Хасково                    18 

Димитровград - 

Свиленград 5 

Харманли 7 

Ивайловград 1 
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Смолян 1 Окръжен съд - Смолян                         2 

Девин  - 

Златоград - 

Чепеларе - 

Мадан 1 

Кърджали 3 Окръжен съд - Кърджали                   3 

Момчилград - 

Крумовград - 

Ардино - 

общо 95 

  

От всички видове наказателни дела, постъпили за разглеждане, 

традиционно е най-голям броят на тези от Окръжен съд - Пловдив. 

Към 01.01.2021 г. са останали несвършени от предходния отчетен 

период общо 83 наказателни дела. Така за цялата година за разглеждане са стояли 

725 бр. дела, при 714 бр. – за 2020 г.,  723 бр. - за 2019 г., 764 бр.  - за 2018 г. 

През 2021 г. общият брой на свършените наказателни дела е 645,  при 

631 бр. – за 2020 г., 647 бр. - за 2019 г. и  694 бр. - за 2018 г. 

Изобразена графично, динамиката на правораздаването по 

наказателните дела през последния четиригодишен период (2018 г., 2019 г., 2020 г. 

и 2021 г.), изглежда по следния начин: 

  

година постъпили за разглеждане свършени 

2018 663 764 694 

2019 653 723 647 

2020 638 714 631 

2021 642 725 645 

 В срок до 3 месеца са приключили 552 бр., което представлява 86 % 

от всички свършени наказателни дела,  при 85% - за 2020 г., 88 % - за 2019 г.  и  84 

% - за 2018 г. 

Към 31.12.2021 г. броят на останалите несвършени наказателни дела 

е общо 80, от които: 47 - въззивни наказателни дела, 18 бр. - наказателни дела за 

възобновяване, 15 бр. - възззивни частни наказателни дела. 
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Най-общо постъпилите 127 бр. въззивни наказателни дела могат да се 

групират по следния начин: 

- престъпления против личността:  25 бр. (20%), при 29 бр.  (22%) за 

2020 г., 25 бр.  (16%) - за 2019 г. и  26 бр. (19 %) - за 2018 г., като от тях: 11 бр. - 

убийство по чл. 115 – чл. 118 НК; 3 бр. – опит за убийство по чл. 116 НК;  1 бр. – 

убийство при превишаване пределите на неизбежна отбрана по чл. 119 НК; 4 бр. - 

лишаване от живот при професионална непредпазливост по чл. 123 – чл. 124 НК; 1 

бр. – непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда 

по чл. 124 НК; 4 бр. – блудство и 1 бр. – изнасилване, по чл. 152, ал. 4 НК; 

- престъпления против собствеността: 10 бр. (8%), при 13 бр. (10%) за 

2020 г., 21 бр. (13%) - за 2019 г. и  13 бр. (9%) - за 2018 г., като 8 бр. са за грабеж, 

по чл. 199 НК; 1 бр. - документна измама в особено големи размери; 1 бр. – 

длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено 

тежък случай; 

  - престъпления против стопанството: 15 бр. (12%), при 13 бр. (10%)  

за 2020 г., 22 бр. (14%)  за 2019 г. и 14 бр. (10%) за 2018 г., като от тях: 1 бр. за 

безстопанственост; 3 бр. - за умишлена безстопанственост; 2 бр. – сключване 

на неизгодна сделка; 3 бр. - за контрабанда по чл. 242 НК; 1 бр. - придобиване или 

прокарване в обръщение на подправени парични знаци или платежни инструменти; 

2 бр. – получаване на кредит чрез представяне на неверни сведения; 1 бр. - 

използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на 

титуляра по чл. 249 НК и 2 бр. - извършване по занятие на банкови, 

застрахователни и други финансови сделки без съответно разрешение по чл. 252 

НК; 

- престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 

система:  13 бр. (9,5%), при  8 бр. (6%)  за 2020 г.;  12 бр. (8%)  за 2019 г. и 15 бр. 

(11%) за 2018 г., като основната част от тях: 12 бр. - за укриване и неплащане на 

данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване по чл. 255 НК и 1 бр. – 

пране на пари; 

- престъпления против дейността на държавни органи, обществени 

организации и лица, изпълняващи публични функции: 15 бр. (12%), при 9 бр. (7%) 

за 2020 г.; 16 бр. (10%) - 2019 г. и 10 бр. (7%) - 2018 г., като от тях: 3 бр. - 

противоправно търсене и извършване на теренни археологически разкопки или 

подводни проучвания; 3 бр. - престъпления по служба по чл. 282 НК; 7 бр. – подкуп 

по чл. 301 – 304б НК, от които 4 бр. подкуп на длъжностно лице, заемащо 

отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор 

или следовател, или от полицейски орган, или от разследващ полицай; 
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- общоопасни престъпления:  49 бр. (38,5%), при 59 

бр. (45%) за 2020 г., 60 бр. (38%) - 2019 г. и  57 бр. (41%) - 2018 г., като от тях: 33 

бр. - транспортни престъпления и 16 бр. - за наркотици по чл. 354а НК. 

Вътрешната структура на постъпленията сочи, че в процентно 

отношение се наблюдава завишаване броя на делата за отделните видове 

престъпления спрямо тези през 2020 г. в групите: престъпления против 

стопанството; престъпления против финансовата, данъчната и осигурителна 

система и престъпления против дейността на държавни органи, обществени 

организации и лица, изпълняващи публични функции. За първи път от години се 

наблюдава спад на делата за общоопасни престъпления от общо постъпилите 

наказателни дела. Почти няма промяна в броя  на делата за наркотици – 16 бр., при 

19 бр. за 2020 г., 20 бр. за 2019 г. и 15 бр. за 2018 г. Наблюдава се тенденция за 

намаляване броят на делата за транспортни престъпления, които през отчетния 

период са 33 бр., при 37 бр. за 2020 г. 39 бр. - за 2019 г. и  41 бр. - за 2018 г. 

Продължава да е постоянна величина броят на делата, които се 

характеризират с фактическа и правна сложност и усложнена престъпна дейност.  

В началото на отчетния период останали несвършени са 56 бр. 

въззивни наказателни дела, като заедно с постъпилите 127 бр., на разглеждане са 

били поставени 183 бр.,при 189 бр. за 2020 г., 200 бр. за 2019 г., 197 бр.  за 2018 г. 

През 2021 г. са свършени 136 бр. въззивни наказателни дела (133 бр. 

– за 2020 г., 142 бр. – 2019 г., 153 бр. – 2018 г.). От тях в тримесечен срок са 

свършени  69 бр. дела (51%), при 64 бр. дела (48%) - за 2020 г., 71 бр. (50%) - за 

2019 г. и  79 бр. (52%) - 2018 г. 

Като примери на наказана престъпност могат да бъдат посочени 

няколко от делата, свършени през годината и предизвикали висок обществен 

интерес: 

ВНОХД № 321/2020 г.   
Апелативен съд - Пловдив е потвърдил присъдата на Окръжен съд - 

Пловдив, с която на подсъдимия е наложено наказание доживотен затвор за 

умишлено убийство на едно лице, със средство, опасно за живота на мнозина 

(ловна пушка) и при условията на опасен рецидив.  

Решението на Апелативен съд - Пловдив е оставено в сила от ВКС. 

Подсъдимият по горното дело е подсъдим и по ВНОХД № 19/2019 

г., по което с обжалваната присъда е признат за виновен за това, че в съучастие с 

другия подсъдим и още едно лице (починало), той - като извършител, а те - като 

подбудители, предумишлено и с користна цел са умъртвили едно лице, поради 

което е осъден  на доживотен затвор, а подбудителят – на петнадесет години и шест 

месеца лишаване от свобода. Подсъдимите са осъдени да заплатят на двамата 
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частни обвинители и граждански ищци по 100 000 лева обезщетение за 

причинените им неимуществени вреди от престъплението. 

С решението си Пловдивският апелативен съд е изменил 

първоинстанционната присъда, като е признал за невинни и оправдал двамата 

подсъдими по обвинението да са извършили престъплението в съучастие с 

починалото лице като подбудител и е потвърдил присъдата в останалата й част. 

Решението е обжалвано пред ВКС. 

 

НОХД № 624/2020 г.  

Въззивният съд е потвърдил присъдата на Окръжен съд - Пловдив, с 

която подсъдимият е признат за виновен за умишлено убийство на рождения си 

син и е осъден на шестнадесет години лишаване от свобода.   

Решението на Апелативен съд - Пловдив е оставено в сила от ВКС. 

  

ВНОХД № 629/2020 г.  

Апелативен съд - Пловдив е потвърдил присъдата на Окръжен съд - 

Пловдив, с която на петима подсъдими, полицейски служители, са наложени 

наказания лишаване от свобода за  грабеж на 5000 кутии цигари без акцизен 

бандерол и  пари на обща стойност 41 502.00 лв., големи размери, и за подкуп  в 

размер на 10 000 евро с левова равностойност 19 558.30 лв., за да нарушат службата 

си, като не извършат действия по служба, да не предприемат действия по 

предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпление от общ характер - 

държане на акцизни стоки /цигари/ без български акцизен  бандерол, за което са 

имали информация и данни, като подкупът е извършен от полицейски орган и чрез 

изнудване, посредством злоупотреба със служебно положение.   

Решението на Апелативен съд - Пловдив е оставено в сила от ВКС. 

От общо свършените 136 бр. въззивни наказателни дела, резултатите 

от въззивния контрол на работата на окръжните съдилища са следните: 

- присъдата потвърдена – 54 дела (39,71%); 

- присъдата изменена: отменен чл. 66 НК – 1 дело (0,73%); 

- присъдата изменена: приложен чл. 66 НК – 5 дела (3,67%); 

- присъдата изменена: намалено наказание – 19 дела (13,97%); 

- присъдата изменена: увеличено наказание – 6 дела (4,41 %); 

- присъдата отменена изцяло с връщане за ново разглеждане – 13 

дела (9,55 %); 



 

 

 

26 

 

- присъдата отменена отчасти с връщане за ново разглеждане  

- 4 дела (2,94 %); 

- присъдата отменена, с постановена нова присъда – 7 дела (5,14%); 

- с други изменения в наказателната част – 16 дела (11,76 %); 

- присъдата изменена в гражданската част – 2 дела (1,47 %); 

- делото прекратено – 9 дела (6,61 %). 

Към 01.01.2021 г. няма останало несвършено въззивно наказателно 

дело от административен характер (ВНАХД). Постъпило през годината дело от 

този вид е 1 бр. Така общо за разглеждане през отчетния период е стояло 1 бр. 

ВНАХД и то е свършено в срок до 3 месеца (100%). 

Към 01.01.2021 г. са останали несвършени 16 бр. наказателни дела за 

възобновяване. Постъпилите през отчетния период са 111 бр., свършени са 109 бр., 

от които в тримесечен срок са приключили 87 бр. (80%). 

В началото на 2021 г. са останали несвършени 11 бр. въззивни частни 

наказателни дела. Постъпилите са в размер на 403 бр., при 410 бр. – за 2020 г., 406 

бр. –2019 г. и  414 бр. –2018 г. 

Постъпилите през 2021 г. въззивни частни наказателни дела се 

разпределят по предмети, както следва: 

-               мерки за процесуална принуда – общо 134 бр.;   

-               по чл. 243 НПК - 40 бр.;  

-               по чл. 249, ал. 3 НПК – 52 бр.;     

-                 по чл. 306 НПК -  общо 30 бр.;  

-               във връзка с изпълнение на наказанията – общо 6 бр.;   

-                по ЗЕЕЗА - 10 бр.;   

-              по молби за осъществяване на международна правна помощ -  

17 бр.;    

-                други – 114 бр.; 

 

През 2021 г. са разгледани 414 бр. въззивни частни наказателни дела 

(418  бр. – за 2020 г., 424 бр. – 2019 г., 427 бр. – 2018 г.). 

  

Свършени са 399 бр. (403 бр. – за 2020 г., 416 бр. – 2019 г., 409 бр. –

2018 г.). От тях в тримесечен срок са свършени 99 %  (99% - за 2020 г.  99% - за 

2019 г. и 98% - за 2018 г.). 

  

Най-важният статистически показател за качеството на работата на 

съдиите от окръжните съдилища са броят и процентът на отменените изцяло 

присъди, при които Пловдивският апелативен съд е върнал делото за ново 



 

 

 

27 

 

разглеждане или е постановил нова присъда. Основанията за това са били 

свързани предимно с недостатъци на обвинителния акт, с допуснати съществени 

нарушения на процесуалните правила на досъдебната и в съдебната фаза на 

процеса, довели до нарушаване на правото на защита на подсъдимите, нарушено 

право на защита на другите страни в наказателния процес и/или практическа липса 

на мотиви. 

  

Отменените изцяло присъди на окръжните съдилища от района на 

Апелативен съд - Пловдив изглеждат в табличен вид по следния начин: 

   

  

окръжен 

съд 

  

свършени НОХД 

(бр.) 

  

изцяло отменени 

присъди (бр.) 
 

  

процентно 

съотношение 

% 

Пловдив 59   4  (12) 6.78 

Пазарджик 31   8   (2) 25.81 

Ст. Загора 18   2   (2) 11.11 

Хасково 16   2   (1)  12.50 

Кърджали 6   2   (2) 33.33 

Смолян 6   2   (1) 33.33 

общо 136 20 (20) 14.71 

(В скоби са данните за 2020 г.) 

  

Следва да бъде отчетено, че през разглеждания период се наблюдава 

запазване  на броя на изцяло отменените съдебни актове, като обща бройка  

постановени от окръжните съдилища. Изцяло отменените съдебни актове от  

Окръжен съд - Пловдив са намалели три пъти, а актовете от Окръжен съд - 

Пазарджик са се увеличили четири пъти.  Така общият брой на изцяло отменените 

присъди на окръжните съдилища е 20 при също 20 бр. за 2020 г., което е 14.71 % от 

общо проверените от въззивната инстанция НОХД., а за 2020 г. е 13.83%. 

Пред ВКС за отчетния период са били обжалвани и протестирани 77 

бр. съдебни акта на Апелативен съд - Пловдив по наказателни дела  (98 бр. - за 

2020 г., 89 бр. - за  2019 г. и  111 бр. - за 2018 г.). 
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Върнатите от ВКС дела през 2021 г. са 94 бр.  (2020 г. – 71 бр.,  

2019 г. – 83 бр. и  2018 г. – 97 бр.), като в това число влизат и постановени съдебни 

актове от предходни години. Резултатите от касационния контрол са следните: 

- потвърдени – 65 бр. (69,15% от броя на върнатите дела),  при 50 бр. 

(70%) - за 2020 г.,  55 бр. (66%) - за 2019 г. и   68 бр. (70%) - за 2018 г.; 

- отменени и върнати за ново разглеждане – 13 бр. (13,83% от броя 

върнати дела), при 14 бр. дела (20%)  - за 2020 г., 14 бр. дела (17%) - за 2019 г. и  12 

бр. дела (12%) - за 2018 г.; 

- изменени – 16 бр. (17,02%),  при 7 бр. (10%) - за 2020 г., 14 бр. 

(17%) - за 2019 г. и  14 бр. (14%) - за 2018 г. 

 

През отчетната 2021 г. индивидуалната натовареност на съдиите в 

наказателно отделение на Апелативен съд Пловдив е следната:  

      Съдия 
бр. дела за 

разглежда

не 

Брой свършени дела 

Отработе

ни 

човеко

месеци 

Действителна 

натовареност 
към дела 

за 

разглеждане 

към 

свършени 

дела  

общо 

 

в.н.д 

 в.ч.н.д. 
н.д. за 

въз-не  общо 
Мерки за 

процесуална 

принуда 

други 

 

М. Иванова 32 22 3 2 17 5 12 12 2,67 1,83 

М. Буюклиева 64 53 9 10 34 14 20 12 5,33 4,42 

В. Гатов 84 79 18 16 45 15 30 12 7,00 6,58 

В. Антонова 90 71 9 11 51 12 39 12 7,50 5,92 

В. Ганев 85 82 19 15 48 10 38 12 7,08 6,83 

Д. Стойнова 91 76 22 11 43 12 31 12 7,58 6,33 

Ив. Ранчев 79 76 19 13 44 12 32 12 6,58 6,33 

М. Рангелова 84 81 19 16 46 18 28 12 7,00 6,75 

Ст. Германов 28 27 0 2 25 19 6 3 9,33 9 

Хр. Крачолов 87 78 19 13 46 14 32 12 7,25 6,50 

Кр. Коларов 1          

общо 725 645 137 109 399 131 268 111 6,53 

(6,61) 
5,81 

(5,84) 

 

(В скоби е средната натовареност за 2020 г.) 



 

 

 

29 

 

 

 Въз основа на изложеното, може да се обобщи следното: 

 Посочените данни са показателни за отговорното, качествено и 

срочно изпълнение на задълженията на съдиите от наказателно отделение; 

-  Основните проблеми, свързани с движението и приключването на 

производството по наказателните дела в Апелативния съд, са идентични с тези на 

другите съдилища в страната. Доколкото е налице забавяне на движението по 

някои от делата, основни фактори за него се свеждат до следното: 

- работата в условията на епидемична обстановка през цялата 2021 г., 

при което по обективни причини – заболяване на членове на съдебния състав, на 

някоя от страните или други участници в процеса, са отсрочвани или отлагани 

дела; 

- процесуалното поведение на участниците в процеса: неявяване на 

подсъдими (с изменението на НПК – ДВ бр. 42/2015 г.,  чл. 329, ал. 2 – нова, 

присъствието им в съдебно заседание по дела с обвинение за тежко престъпление е 

задължително), на защитници, на вещи лица и свидетели, свързано било със 

заболяване, било с нередовно призоваване или по други причини – напр. трудности 

при сформиране състав на назначената експертиза, поради недостиг или липса на 

експерти в съответната област; забавяне при изготвянето на заключението на 

вещите лица, поради натовареността им със задачи по други дела и т.н.; 

- необходимостта за събиране на нови доказателства, както по искане 

на страните, така и служебно от съда. Тази необходимост най-често следва от 

допуснати пропуски в хода на досъдебното и/или в първоинстанционното 

производството по събирането на доказателства и назначаването на експертизи. 

От посочените по – горе данни е видно, че през 2021 г. няма 

съществена промяна в средната натовареност на съдиите от наказателно отделение 

на Апелативен съд - Пловдив спрямо предходната отчетна година към делата за 

разглеждане  – средно 6,53 бр. за 2021 г. (6,61 бр. - за 2020 г.) и към свършените 

дела – средно 5,81 бр. за 2021 г. (5,84 бр. - за 2020 г.). 

 

4. Граждански дела 

Към 31.12.2020 г. останалите несвършени граждански дела са 70 бр. 

През отчетния период в съда са постъпили за разглеждане общо 685 бр. граждански 

дела, при 656 бр. – за 2020 г.,  626 бр. – за 2019 г. и 679 бр. - за 2018 г. От общо 

постъпилите 685 бр. дела, въззивните граждански дела са 209 бр., а въззивните 

частни граждански дела – 476 бр. 

Динамиката на постъпленията на граждански дела, в сравнение с 

предходните три години е видна от следващата таблица: 



 

 

 

30 

 

  

  

Година ОБЩО въззивни граждански дела частни въззивни 

граждански дела 
2018 679 233 446 

2019 626 224 402 

2020 656 181 475 

2021 685 209 476 

  

От посочените данни е видно, че през 2021 г. е увеличен броят на 

общо постъпилите граждански дела спрямо 2020 г. (с 29). Констатира се 

увеличаване на въззивните граждански дела със 28 бр. спрямо същия период, а се 

запазва броя на постъпилите в въззивните  частни граждански дела. 

Постъпилите общо въззивни граждански и частни въззивни 

граждански дела по окръжните съдилища от Пловдивски апелативен район са, 

както следва: 

  

окръжен съд общо въззивни граждански дела 
частни въззивни 

граждански дела 

Пловдив 357 101 256 

Стара Загора 98 27 71 

Пазарджик 78 29 49 

Хасково 59 23 36 

Смолян 45 9 36 

Кърджали 41 20 21 

Други съдилища 7 - 7 

ОБЩО 685 209 476 

 От общо постъпилите за разглеждане граждански дела, най-голям е 

броят на делата от Окръжен съд - Пловдив. 

Към 01.01.2020 г. са останали несвършени общо 70 бр. граждански 

дела. Така за цялата година за разглеждане са общо 755 бр., при 706 бр. за 2020 г., 

675 - 2019 г. и  746 - 2018 г., а на свършените е 664 бр., при 636 бр. – за 2020 г., 625 
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бр. – 2019 г. и 697 бр.  – 2018 г.  От общо свършените 664 бр. дела, 600 бр. 

са свършени в тримесечен срок, което представлява 90 %. 

  

Изобразена графично, динамиката на правораздаването по 

гражданските дела през отчетната и предходните три години е следната: 

  

  

година постъпили за разглеждане свършени 

2018 679 746 697 

2019 626 675 625 

2020 656 706 636 

2021 685 755 664 

От всички свършени въззивни граждански дела през 2021 г. 631 бр. 

са приключили със съдебен акт по същество, а 33 дела са прекратени. По 149 бр. 

дела са постъпили касационни жалби. 

През 2021 г. са свършени общо 201 бр. въззивни граждански дела 

(164 бр. за 2020 г.), от които 142 бр. – 71 %, са приключили в тримесечен срок (111 

бр. – 68 % за 2020 г.). 

От общо свършените 463 бр. въззивни частни граждански дела, 458 

бр. са приключили в тримесечен срок, което прави 98,92%  (за 2020 г. 472 бр. - 

100% са свършени в тримесечен срок). 

От постъпилите въззивни граждански дела преобладават тези с 

предмет парични претенции – 55 бр., следват вещните искове, включително по 

ЗПКОНПИ – 45 бр., делата по искове по ЗОДОВ – 36 бр., по жалби против 

извършени разпределения от съдебен изпълнител – 32 бр. и тези за установяване на 

недействителност или разваляне на облигационни договори – 26 бр. 

При частните граждански дела следва да се отчете големият брой на 

тези, образувани във връзка с обжалване на определения и разпореждания на 

първоинстанционните съдилища по движението на делата или спиране на исковия 

процес, чийто брой, с оглед обособените групи в съда не може да бъде посочен 

точно, по спорове за подсъдност са 86 бр. и за обезпечаване на предявени и бъдещи 

искове – 69 бр. 
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Резултатите от осъществения въззивен контрол върху гражданските 

дела по окръжни съдилища са отразени в следващата таблица 

  

окръжен съд свършени в.гр.д. 

/бр./ 

изцяло отменени решения 

/бр./ 

процентно  

Пловдив 101   15  (17) 14.85 

Пазарджик 29   2   (3)  6.90 

Стара 

Загора 

27   3   (4)  11.11 

Хасково 23    2   (2)   8.70 

Кърджали 20    1   (0)  5.00 

Смолян 9    2   (3) 22.22 

общо 209 25 (29) 11.96 

(В скоби са данните за 2020 г.)  

Пред ВКС за отчетния период са били обжалвани 149 бр. съдебни 

акта на Апелативен съд - Пловдив по въззивни граждански дела  (171 бр. - за 2020 

г., 210 бр. - 2019 г. и  243 бр. - 2018 г.). 

Върнатите от ВКС дела през 2021 г. са 149 бр.  (2020 г. – 193 бр.,  

2019 г. – 193 бр. и  2018 г. – 204 бр.), като в това число влизат и постановени 

съдебни актове от предходни години. Резултатите от касационния контрол са 

следните: 

- потвърдени – 24 бр. (16% от броя на върнатите дела),  при  23 бр. 

(12%) - за 2020 г., 35 бр. (18%) - за 2019 г. и   34 бр. (17%) - за 2018 г.; 

 - недопуснати до касационно обжалване  - 89 бр. (60% от броя на 

върнатите дела),  при  110 бр. (57%) - за 2020 г., 125 бр. (65%) - за 2019 г. и  130  бр. 

(64%) - за 2018 г.; 

- отменени – 22 бр. (15%) от броя върнати дела, при  44 бр. дела 

(23%)  - за 2020 г.,  18 бр. дела (9%) - за 2019 г. и  27 бр. дела (13%) - за 2018 г.; 

- изменени –14 бр. ( 9%),  при   11 бр. (6%) - за 2020 г., 15 бр. (8%) - 

за 2019 г. и 13 бр. (6%) - за 2018 г. 
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Свършените дела  и персоналната натовареност на всеки съдия от 

гражданско отделение е следната: 

 

Съдия Брой 

дела 

за 

разгле

ждане 

Брой свършени 

дела 

Отраб

отени 

човеко 

месец

и 

Действителна 

натовареност 

 

към 
делата за 

разглеж 
дане 

към 

свършени

те дела 

 

общо в.гр.д. в.ч.г

р.д. 
 

Г. Арнаудова 56 49 16 33 12 4,67 4,08  

В. Иванова – 

50% натовареност 

(½ щ.бр.) 

 44 43 12 31 12 3,67 3,58  

Ел. Арнаучкова 112 90 26 64 12 9,33 7,50  

М. Петрова 97 89 24 65 12 8,08 7,42  

Ст.  Георгиев 102 94 32 62 12 8,50 7,83  

Ст. Дандарова – 

до 01.06. 

47 47 13  34 5 9,40 9,40  

В. Белева 112 102 35 67 11 10,18 9,27  

Р. Панайотова 111 99 30 69 12 9,25 8,25  

Ст.Германов – 

от 01.04. 

70 48 13 35 9 7,78 5,33  

Н.Желязкова 1 1   1     

Кр.Коларов 1 1  1       

Ем. Брусева 2 1   1       

Общо – 7,5 щ. 

бр. 

 755  664  201 463 91 8,30 

(8,11) 
7,30 

(7,31) 

 

(В скоби е средната натовареност за 2020 г.) 
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  Въз основа на изложеното, може да се обобщи следното: 

Посочените данни са показателни за отговорното, качествено и 

срочно изпълнение на задълженията на съдиите от гражданско отделение и през 

тази календарна година, въпреки наложените ограничения от здравните власти, 

продължителните отсъствия на съдии, довели до необходимостта от вътрешно 

заместване и други пречки.  

Забелязва се трайна тенденция за последните три години за 

увеличение на новопостъпилите граждански дела, макар и в не толкова голям 

размер, като за 2021 г. делата са с 4,42 % повече спрямо 2020 г. и с 9,42 % повече 

спрямо 2019 г. При разгледаните граждански дела увеличението за 2021 г. е с 6,94 

% спрямо 2020 г. и с 11,85 % спрямо 2019 г., съответно при свършените дела 

увеличението е с 4,40 % спрямо 2020 г. и с 6,24 % спрямо 2019 г.  

Подобно на предходни години се увеличава продължителността на 

въззивното производство, като в тримесечен срок са решени 90 % от всички дела, а 

при гражданските дела това става за 71 % от тях. Макар да има известно 

подобрение (а 2020 г. те са били 68 %), основните проблеми за този процес 

продължават да съществуват и са идентични с тези на другите съдилища в 

страната. Основната причина е необходимостта да се предостави адекватна защита 

на правата на страните, което е и основната цел на производството. За съжаление, 

все по-често се констатират допуснати от първоинстанционните съдилища 

процесуални нарушения, свързани с неизготвяне или непълен доклад по чл. 146 от 

ГПК, или неправилно произнасяне по релевантни доказателствени искания, което 

налага събиране на нови доказателства, назначаване на допълнителни или 

повторни съдебни експертизи, а по тях вещите лица, особено лекари от различни 

специалности, отказват да изпълнят задачата поради служебни ангажименти, което 

води до многократно отлагане на делата, въпреки положените от съдиите усилия за 

намиране на подходящи експерти.  

Трябва да се отчете и тенденцията за усложняване на разглежданите 

граждански дела, като споровете се характеризират с все по-голяма фактическа и 

правна сложност, особено при променящото се и недостатъчно добро 

законодателство, което, съчетано с участието на много физически и юридически 

лица по някои от делата, понякога има за резултат отлагане на същите за 

осигуряване на редовно призоваване на всички участници или за събиране на нови 

доказателства, при отчитане преклузията по чл. 266 от ГПК, което се налага и 
поради подаваните молби от страни и вещи лица за отлагане на делата по 

здравословни причини. 

 5. Търговски дела 

Към 31.12.2020 г. останалите несвършени  търговски дела са 142 бр.  

През отчетната 2021 г. са постъпили за разглеждане общо 977 бр. въззивни 

търговски и въззивни частни търговски дела,  при  774 бр. – за 2020 г., 811 бр. за 
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2019 г. и 757 бр. за 2018 г.  От общо постъпилите 623 бр. са въззивни 

търговски дела и 354 бр. – въззивни частни търговски дела. 

Динамиката на постъпилите търговски дела през периода 2018 г. – 

2021 г. е, както следва: 

 

Година общо въззивни 

търговски дела 

частни 

търговски дела 

2018 757 389 368 

2019 811 435 376 

2020 774 420 354 

2021 977 623 354 

 Данните сочат, че през 2021 г. има увеличение на постъпилите 

въззивните търговски дела общо с 203 бр. спрямо 2020 г., от които 203 бр.  -  

търговски дела и се запазва броя въззивни частни търговски дела. 

 Постъпилите общо въззивни търговски дела и въззивни частни 

търговски дела по окръжни съдилища от Пловдивски апелативен район са, както 

следва: 

 

Окръжен съд общо въззивни 

търговски дела 

частни търговски 

дела 

 

 

Пловдив 400 246 154  

Стара Загора 202 144 58  

Пазарджик 159 92 67  

Хасково 108 77 31  

Кърджали 63 31 32  

Смолян 44 33 11  

Други 

съдилища 
1 - 1  

ОБЩО 977 623 354  
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И при тези дела, както при гражданските и наказателните, най-

голям е броят на постъпленията от Окръжен съд – Пловдив. 

Освен новообразуваните общо 977 бр. търговски дела, са разгледани 

и 142 бр. дела, останали несвършени в началото на отчетния период, което 

формира общия брой на подлежащите за разглеждане дела от съдиите в търговско 

отделение  на 1 119 през 2020 г., при 910 бр. - 2020 г., 929 бр. - 2019 г. и 870  бр. - 

2018 г. 

Изобразена графично, динамиката на правораздаването по търговски 

дела през отчетната и предходните три години е следната: 

  

  

година постъпили за разглеждане свършени 

2018 757 870 752 

2019 811 929 793 

2020 774 910 768 

2021 977 1 119 868 

  

Свършени са общо 868 бр. дела, при 768 бр. дела за 2020 г., 793 бр. - 

2019 г.и 752 бр. - 2018 г. От тях 524 бр. са въззивни търговски дела и 344 бр. 

въззивни частни търговски дела. 

В тримесечен срок са свършени 757 бр., което представлява 87% (за 

2020 г. - 76%) 

От свършените общо 524 бр. въззивни търговски дела (413 бр. за 

2020 г.), 249 бр. – 48% са приключили в тримесечен срок (226 бр. – 55%, за 2020 г.). 

От общо свършените 344 бр. въззивни частни търговски дела, 344 бр. 

са приключили в тримесечен срок, което прави 100 %  (за 2020 г. са 350 бр. - 99%). 

От постъпилите търговски дела най – голям брой – 438, са с предмет 

парични вземания, в които се включват всички парични искове по ТЗ, ЗЗД, Кодекс 

за застраховането, както и исковете по чл. 422 от ГПК с предмет установяване 

съществуването на вземане след издадена в полза на заявителя заповед за 

изпълнение. 
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Следващата група въззивни търговски дела са тези по 

искове по ТЗ и  непарични вземания, които за отчетния период са 44 бр.  

Въззивните търговски дела, свързани с производството по 

несъстоятелност, са както следва: 19 бр. въззивни търговски дела, образувани по 

спорове, свързани с откриване и след откриване на производство по 

несъстоятелност и 25 бр. въззивни търговски дела, образувани по искове, свързани 

с производството по несъстоятелност. 

Въззивните търговски дела, образувани по жалби срещу откази за 

вписване в ТРРЮЛНЦ, са 71 бр. 

От въззивните частни търговски дела най-голям брой - 232 бр., са 

тези с предмет по движение и администриране на делата, следвани от тези, 

образувани по т.нар. бързи производства - обезпечения, жалби за бавност, спиране 

на охранително производство – 59 бр.; 33 бр. са делата, образувани по жалби 

относно производствата по несъстоятелност; 20 бр. са с предмет подведомственост 

и подсъдност.    

 

Резултатите от осъществения въззивен контрол върху търговските 

дела по окръжни съдилища са отразени в следващата таблица 

  

окръжен 

съд 

свършени в.т.д. 

/бр./ 

изцяло отменени 

решения /бр./ 

процентно 

съотношение 

Пловдив 214 20 (19)  9.35  (9.51) 

Пазарджик 88               8 (10) 9.09  (14.29) 

Стара 

Загора 

105               12 (14) 11.43 (17.50) 

Хасково 59   6  (6) 10.17 (13.33) 

Кърджали 23    2  (2) 8.70  (8.33) 

Смолян 35    4  (4) 11.43 (14.81) 

общо 524    52  (55) 9.92 (13.32) 

(В скоби са данните за 2020 г.) 
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Пред ВКС за отчетния период са били обжалвани 315 бр. 

съдебни акта на Апелативен съд - Пловдив по въззивни търговски дела  (290 бр. за 

2020 г., 302 бр. - 2019 г. и  286 бр. - 2018 г.). 

Върнатите от ВКС дела през 2021 г. са 272 бр.  (2020 г. – 265 бр.,  

2019 г. – 264 бр. и  2018 г. – 255 бр.), като в това число влизат и постановени 

съдебни актове от предходни години. Резултатите от касационния контрол са 

следните: 

- потвърдени –  30 бр. ( 11% от броя на върнатите дела),  при 37 бр. 

(14%) - за 2020 г., 36 бр. (14%) - за 2019 г. и   30 бр. ( 12%) - за 2018 г.; 

- недопуснати до касационно обжалване  - 207 бр. (76% от броя на 

върнатите дела),  при  177 бр. (67%) за 2020 г., 167 бр. (63%) - 2019 г. и  169 бр. 

(66%) - 2018 г.; 

- отменени – 24 бр. ( 9 %) от броя върнати дела), при 21 бр. дела (8 

%)  - за 2020 г., 23 бр. дела (9 %) - за 2019 г. и 27 бр. дела (11 %) - за 2018 г.; 

- изменени – 11 бр. (4 %),  при 9 бр. (3 %) - за 2020 г., 6 бр. (2 %) - за 

2019 г. и  7 бр. (3 %) - за 2018 г. 

 Свършените дела и  персоналната натовареност на  всеки съдия  от 

търговско отделение са,  както следва: 

   

Съдия 
Брой дела за 

разглеждане 

Брой свършени 

дела Отработ

ени 

човеко 

месеци 

Действителна 

натовареност 

 

към 

делата за 

разглеж 

дане 

към 

свършените 

дела 

 

общо в.т.д. в.ч.т.д.  

Н. Желязкова 69 54 29 25 12 5,75 4,50  

В. Иванова – 

50% (½ щ.бр.) 

59 55 32 23 12 4,92 4,58  

Г. Чамбов 117 88 50 38 12 9,75 7,33  

Ем. Митев 124 88 49 39 12 10,33 7,33  

Кр. Коларов 91 91 61 30 12 7,58 7,58  

К. Пенчева 

ПенчеваАнгелов

а 

98 70 47 23 12 8,17 5,83  
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Н. Спасов 102 63 40 23 12 8,50 5,25  

Р. Чолакова 119 96 56 40 12 9,92 8,00  

Ем. Брусева 98 75 46 29 12 8,17 6,25  

Сл. Костадинова 111 93 56 37 12 9,25 7,75  

В. Белева 3 2 2 0     

Кр. Ванчева 98 80 51 29 12 8,17 6,67  

Ант.Роглева – от 

01.09. 

30 13 5 8 4 7,50 3,25  

Общо – 10,5 щ. 

бр. 
1 119 868 524 344 130  8,61 

 (6,64) 
 6,82 

 (5,61) 

 

 (В скоби е средната натовареност за 2020 г.) 

Посочените данни са показателни за отговорното, качествено и 

срочно изпълнение на задълженията на съдиите от търговско отделение, въпреки 

ръста на постъпилите търговски дела през отчетната 2021г. Доколкото е налице 

забавяне на движението по някои от делата, то причините са, че и през отчетния 

период се запазва тенденцията за усложняване на разглежданите търговски дела и 

допуснати от първоинстанционните съдилища процесуални нарушения, което 

създава необходимост от допускане на нови доказателства от въззивния съд, за 

събиране на които, и предвид ангажираността на вещите лица,  води до отлагане на 

делата. Налице е и обективен проблем при издирване на подходящи експерти, 

които да изготвят заключения по допуснати експертизи, предметът на изследване, 

на които изисква назначаване на специалисти от области, които въобще не са 

включени в списъка на утвърдените от съдилищата вещи лица или касае 

специалисти, които са прекалено ангажирани, вкл. и служебно и не желаят да 

поемат допълнителен ангажимент. Не без значение е и обстоятелството, че през 

целия отчетен период, съдът е работил в условия на обявена извънредна 

епидемична обстановка, във връзка с разпространението на COVID-19. Това е 

мотивирало, както страните, така и останалите участници в процеса да бъдат  по - 

предпазливи при  упражняване на процесуалните си права и задължения, вкл. 

неявяване в съдебно заседание и при най – незначителните прояви на 

неразположение, което от своя страна е ставало причина за отлагане на съдебни 

заседания.    

От изнесените по-горе данни е видно, че през 2021 г. е налице 

сериозно  увеличаване   на натовареността на съдиите от търговско отделение 
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спрямо дела за разглеждане 8,61 бр. и свършени дела – 6,82 бр., в сравнение с 

броя на делата по тези два показателя през 2020 г., съответно - 6,64 бр. и 5,61 бр. 

При тези данни средната натовареност на съдиите от Апелативен съд 

- Пловдив през 2021 г. е следната: 

 

-        натовареност по щат 

  

показател АС - Пловдив 

дела за разглеждане 7,47  (6,70) 

свършени дела 6,26  (5,85) 

(В скоби е натовареността по щат за 2020 г.) 

 

-                         действителна натовареност 

  
 

показател АС - Пловдив 

дела за разглеждане 7,85  (7,55) 

свършени дела 6,58 (6,60) 

(В скоби е действителната натовареност за 2020 г.) 

От сравнението с 2020 г. следва изводът за увеличаване  на 

натовареността, както по щат, така и действителната към делата за разглеждане и 

свършените дела през отчетната 2021 г., което се дължи на увеличаване на броя на  

постъпилите дела от всички видове спрямо предходния отчетен период, като най-

сериозно е увеличението на търговските дела. 

 

III. Сграден фонд и информационно осигуряване. Бюджет.  

 

1. Сграден фонд 

Съдебната палата в гр. Пловдив включва масивна шестетажна 

административна сграда, ведно с четириетажно тяло към нея, масивна двуетажна 

сграда – гараж и съдебни зали, масивна триетажна административна сграда 

(надстроена), както и отделна сграда, на два етажа, в която е настанена Областна 
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дирекция „Охрана”. Сградите (без терена) са актувани като публична 

държавна собственост. С изменението на чл. 130а, т. 2 от Конституцията на РБ (ДВ, 

бр. 100/18.12.2015 г.) управлението на недвижимите имоти на съдебната власт се 

извършва от Пленума на ВСС.  

С решение на Пленума на ВСС – протокол № 9/09.03.2017 г., правото 

на стопанисване на сградата на Съдебна палата гр. Пловдив, намираща се на бул. 

„Шести септември“ № 167, е възложено на административния ръководител - 

председател на Окръжен съд – Пловдив. 

В Съдебната палата – Пловдив са настанени Апелативен съд – 

Пловдив, Окръжен съд – Пловдив и Районен съд – Пловдив. Апелативен съд – 

Пловдив ползва целия втори етаж от масивната шестетажна административна 

сграда, 8 стаи на пети етаж, 1 стая на шести етаж и 4 стаи на първи етаж, както и 

преградена част от фоайето в югоизточната част на първи етаж от шестетажната 

административна сграда. 

Продължават да са недостатъчни помещенията в съда за съдебни 

служители. Девет съдебни секретари са настанени в една стая на пети етаж, а един 

секретар продължава да е настанен в стая, ползвана от окръжния съд на шести 

етаж. Съдебните служители на длъжност „връзки с обществеността“ в Апелативен 

съд – Пловдив и Окръжен съд – Пловдив до 01.09.2021 г. са настанени в един 

кабинет на Апелативен съд – Пловдив. 

Във връзка с изпълнение на чл. 5, ал. 1 от Правилата за планирането, 

осигуряването на средствата и извършването на текущ ремонт на сградния фонд на 

съдебната власт, приети с решение на Пленума на ВСС – протокол № 22/26.09.2019 

г., през м. октомври 2020 г. до Дирекция „Управление на собствеността на 

съдебната власт“, отдел „Инвестиции и строителство“ на ВСС е предоставена 

информация за необходимостта от извършване на текущи ремонти през 2021 г. в 

ползваните от Апелативен съд – Пловдив площи в Съдебна палата гр. Пловдив. 

С решение на Пленума на ВСС – протокол № 5/25.03.2021 г., 

текущата издръжка на съда за 2021 г. е увеличена със 12 093 лв. за ремонтни 

работи в кабинети № № 112, 202, 210/1, 502, ползвани от съдии и съдебни 

служители и съдебна зала № 215 – шпакловъчно-бояджийски работи, ламиниран 

паркет, ел. инсталация и др.  

Към 30.09.2021 г. предоставените средства по бюджета на съда за 

2021 г. за текущи ремонти са усвоени целево, като към тази дата са приключени 

всички започнати през годината строително-монтажни работи в ползваните от 

Апелативен съд – Пловдив площи в Съдебна палата гр. Пловдив, както следва: 

Извършен е цялостен ремонт на зала № 215, като е демонтирана 

старата ламперия по стените, монтирана е обшивка от гипсокартон, монтиран е 

окачен таван, боядисани са стени и таван, подменени са осветителни тела, 

демонтирано е старо и е монтирано ново офис обзавеждане.  
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Изцяло са ремонтирани и кабинетите на секретаря на 

председателя и съдебния администратор, като е подменена подовата настилка, 

демонтирана е старата ламперия по стените, монтирана е обшивка от гипсокартон, 

боядисани са стени и тавани, демонтирано е старо и е монтирано ново офис 

обзавеждане.  

Подменена е подовата настилка и са боядисани стени и тавани на 

кабинет № 502, в който са настанени съдии, и кабинет № 210/1, в който от 

01.09.2021 г. е настанен съдебният служител на длъжност „връзки с 

обществеността“. 

Остава необходимостта от ремонт на още съдийски кабинети и 

канцеларии, ползвани от съдебни служители, включващ: подмяна на подова 

настилка (ламиниран паркет), демонтиране на старо обзавеждане, боядисване с 

латекс на стени и тавани. Необходим е и ремонт на съдебни зали и коридори, 

ползвани от Апелативен съд – Пловдив. 

Съдебна зала № 1 на Апелативен съд – Пловдив се намира на втория 

етаж, където са разположени и кабинети на съдии, системни администратори и 

регистратурата на съда за класифицирана информация. Достъпът до съдебната зала 

създава изключителни неудобства: пречи на нормалната работа на съдиите, а 

съдебни служители, на принцип „дежурство“, осъществяват контрол и насочват 

потока от граждани към залата. Решаването на проблема е чрез изграждане на нова 

връзка (стълбище/външен асансьор) към зала № 1 на съда, вписани по подходящ 

начин към сградата. 

Подобно е положението и в другите две съдилища, които обитават 

Съдебната палата, поради което, за увеличаването на сградния фонд, е 

наложително продължаването на съвместните действия от страна на 

административните ръководители на трите съдилища. Един от вариантите е, 

съвместно с ВСС и Община Пловдив, да се извърши пълно застрояване на терена, 

върху който е построена Съдебната палата – незаетата част от УПИ I – ОНС, в кв. 

23 – нов по плана на гр. Пловдив, ЦГЧ. За разрешаване на проблема с 

пренаселеността, като варианти се обсъждат и надстрояване терасите на шест плюс 

четириетажна административна сграда с вход от ул. „Йоаким Груев”, с цел 

оформяне на канцеларии и други площи за административна цел (терасите са с 

обща площ 600 кв. м.). Освен това, необходимо е обособяване в сградата на зона за 

особена сигурност с помещения за задържани и принудително доведени лица, 

съгласно изискванията на Наредба № 4/2008 г. на министъра на правосъдието. 

Съществуващото конвойно помещение е изключително малко и не отговаря на 

изискванията за обособяване на зона за сигурност с ограничен достъп за задържани 

и принудително доведени лица, по изискванията на Наредбата. 
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От тримата административни ръководители – на Апелативен съд - 

Пловдив, Окръжен съд - Пловдив и Районен съд – Пловдив, ежегодно се изпраща 

обосновано предложение до Комисия „Управление на собствеността“ на ВСС за 

развитие на стопанисваните имоти, включващо предвиждане и на ново 

строителство, с цел разширяване на Съдебна палата гр. Пловдив и мотивирано 

искане за инвестиции за текущи и основни ремонти от съдилищата, ползващи 

сградата на Съдебна палата гр. Пловдив.  

Във връзка с изготвяне проекта на бюджет за 2022 г., през м. юли 

2021 г. до Дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ към ВСС е 

предоставена информация от председателите на съдилищата, ползващи Съдебна 

палата гр. Пловдив, за необходимите средства за извършване на основни ремонти в 

сградата. 

 

2. Информационно осигуряване  

През 2021 г. Апелативен съд – Пловдив разполага с необходимата 

компютърна техника. Периферната техника която е на разположение е относително 

амортизирана и с нужда за подмяна. Безпроблемно функционира изградената 

вътрешна мрежа между съдии, съдебни служители от общата и специализирана 

администрация и съдебни зали. Всички съдии и съдебни служители имат 

неограничен достъп до интернет, като връзката е през оптичен кабел и с висока 

скорост. През отчетния период продължава да функционира изградената вътрешна 

електронна поща, която позволява своевременния обмен на информация между 

ръководството на съда, съдиите и съдебните служители и допринася значително за 

подобряване комуникацията между тях.  

През 2021 г. са осъществени промени по отношение на техническото 

оборудване на Апелативен съд – Пловдив, като със средства от бюджета на съда са 

закупени: 

- 4 бр. мултифункционални устройства - спешна подмяна на остарели 

и нефункциониращи устройства съответно при секретари, секретар на председател 

и заместник-председатели; 

- 2 бр. монитори, като единият се използва за оповестяване на 

графиците за съдебни заседания на АС – Пловдив, монтиран в Информационния 

център, пред входа на Съдебната палата, а другият за осъществяване на 

видеоконферентна връзка при съдебни заседания в зала № 2 на Апелативен съд - 

Пловдив; 

- 5 бр. UPS належаща подмяна на използвани остарели и 

нефункциониращи устройства. 

От ВСС са предоставени две широкоъгълни мини уеб камери за 

обезпечаване видеоконферентна връзка при избор на членове на ВСС. 
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През м. септември 2021 г. до Комисия „Професионална 

квалификация и информационни технологии“ (КПКИТ) към Пленума на ВСС е 

направено предложение за осигуряване на средства по бюджета на Апелативен съд 

– Пловдив за 2021 г. за закупуване на компютърна и периферна техника: - по 

параграф 52-00 за 1 бр. сървър висок клас, 3 бр. преносими компютри, 1 бр. 

копирна машина 45ppm А4 и 1 бр. непрекъсваем ТЗИ за сървър; по параграф 10-00 

„Издръжка“ за 5 бр. непрекъсваем ТЗИ персонален, 2 бр. МФУ, 4 бр. твърди 

дискове за сървър и 1 бр. информационно табло 43 инча. С решение на КПКИТ към 

ВСС – протокол № 28/22.11.2021 г. е прието, че само искането за закупуване на 4 

бр. твърди дискове е целесъобразно, а в останалата част не е неотложно, с оглед 

решение на Комисия „Бюджет и финанси“ към ВСС – протокол № 41/27.10.2021 г., 

което указва на административните ръководители на органите на съдебната власт, 

че във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и наближаващия 

край на финансовата година, искания за корекции по утвърдените бюджети, 

считано от 01.11.2021 г., няма да бъдат разглеждани, освен в случаите на 

неотложност. Така с решение на Пленума на ВСС – протокол № 25/02.12.2021 г., е 

увеличен параграф 10 „Издръжка“ на бюджета на АС – Пловдив с 1 732 лв. за 

закупуване на 4 бр. твърди дискове. 

За осигуряване на техническата възможност за провеждане  

дистанционно в онлайн среда на Общото събрание на съдиите за избор на членове 

на ВСС, проведено на 09.10.2021 г., със средства от бюджета на съда са закупени 

TВ-екран, ефирен приемник, статив и микрофон. След направено предложение за 

възстановяване на извършените разходи, с решение на Пленума на ВСС – протокол 

№ 22/11.11.2021 г., е увеличен параграф 10 „Издръжка“ на бюджета на АС – 

Пловдив с 1 358,00 лв. 

И през отчетния период, във връзка с извънредната епидемична 

обстановка в страната, продължава организацията за провеждане на 

видеоконферентна връзка със следствени арести и затвори в апелативния район, 

при разглеждане на дела със задържани лица. За целта са оборудвани и подготвени 

залите на съда за осъществяване на отдалечен достъп, посредством програми за 

видеоконферентна връзка.  

Продължава използването на безжична мрежа (HOT SPOT), която дава 

възможност на съдии, съдебни служители и посетители в сградата да ползват 

безплатна безжична интернет връзка. Въведената през 2016 г. в Съдебна палата гр. 

Пловдив безжична мрежа функционира безпроблемно. 

И през 2021 г., внедрената в съда деловодна система – Съдебна 

административна система „Съдебно деловодство“ на „Информационно 

обслужване“ АД, функционира и се актуализира своевременно към промените в 

законодателството от разработчиците.  
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През отчетния период Апелативен съд – Пловдив работи 

едновременно със САС „Съдебно деловодство“ и Единна информационна система 

на съдилищата (ЕИСС), като от януари до края на март 2021 г. всички нови дела се 

образуват и администрират в САС „Съдебно деловодство“, а от 01.04.2021 г. се 

възобнови работата с ЕИСС, постъпилите дела се образуват и администрират в 

Единната информационна система на съдилищата, а образуваните дотогава 

продължават в САС „Съдебно деловодство“. 

Чрез внедрен в САС „Съдебно деловодство“ модул се предават 

комуникационни пакети с реални данни към ядрото на ЕИСПП и се извличат 

реални данни в структуриран вид от ядрото на ЕИСПП, съобразно утвърдените със 

заповед № РД 71/17.06.2016 г. Вътрешни правила за въвеждане на данни в ЕИСПП 

от съдебните служители. 

Използва се и внедреният в края на 2015 г. допълнителен модул 

„Служебни защити“ към САС „Съдебно деловодство“, осигуряващ електронен 

обмен на данни в реално време между системата за управление на делата на 

Апелативен съд – Пловдив и Адвокатска колегия - Пловдив при организиране на 

служебни защити по делата.  

Продължава използването на въведената през 2018 г. софтуерна 

система „Удостоверител на документи“ (СС „УД“), на основание подписано 

споразумение за сътрудничество с Адвокатска колегия – Пловдив. Системата 

осъществя безплатен обмен на информация. Данните се обменят чрез изпращане на 

документи в електронен вариант от електронната папка на делата (граждански, 

търговски и наказателни) от Апелативен съд – Пловдив до адвокати, вписани в 

Адвокатска колегия гр. Пловдив. 

И през отчетния период продължават да се извършват справки чрез 

отдалечен достъп до НБД „Население” към ГД „ГРАО”, съобразно утвърдени 

вътрешни правила, което допринася за бързината на съдебното производство. 

Информацията се предоставя от Националната база данни „Население” чрез 

отдалечен достъп с потребителски интерфейс, като предоставянето на информация 

се извършва по защитен канал с ползване на универсален електронен подпис, 

издаден в съответствие с изискванията на Закона за електронните документи и 

електронния подпис. 

За нуждите на правораздаването, в Апелативен съд – Пловдив се 

извършват служебни справки в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, 

съобразно утвърдените със заповед № 90/22.07.2014 г. Вътрешни правила за 

предоставяне на регистриран достъп до делата на търговците в Търговския 

регистър, действащи и през отчетния период. До внедряване през м. юли 2020 г. на 

Единния портал за заявяване на електронни административни услуги на АВ, 

достъпът до ТР се осъществява след издаден сертификат, а след стартирането му - с 

квалифициран електронен подпис. 
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През 2021 г. продължава използването на стартирания през 2020 

г. Единен портал за заявяване на електронни административни услуги, като 

Имотния регистър, Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел са достъпни в пълната си функционалност вече само чрез него. За 

извършване на специален безплатен достъп до услугите, предоставяни от Имотния 

регистър, със Заповед № РД 144/31.08.2020 г. е оправомощен съдебен служител на 

длъжност „съдебен помощник“, който извършва справки по дела, образувани в АС 

– Пловдив, след писмено разпореждане на съдията-докладчик или съдебния състав. 

И през 2021 г. продължи да се използва „Информационната система 

за издаване на електронни свидетелства за съдимост“ на Министерството на 

правосъдието, стартирано през 2019 г. Електронни свидетелства за съдимост се 

издават на лица, по отношение на които нормативен акт предвижда служебно 

установяване на съдебния статус. Със заповед № РД 81/11.06.2019 г. са 

оправомощени съдебни служители, които да получават служебен достъп в 

Информационната система за издаване на електронни свидетелства за съдимост на 

МП до данните за съдимост на лица, по отношение на които нормативен акт 

предвижда служебно установяване на съдебния статус.  

Предоставянето на достъп до електронните съдебни дела на 

Апелативен съд – Пловдив, чрез Единния портал за електронно правосъдие на ВСС 

(ЕПЕП), функционира и през 2021 г., съобразно утвърдените Вътрешни правила за 

организация на достъпа до електронни съдебни дела на АС – Пловдив в ЕПЕП. 

Така се предоставя възможност на страните и техните процесуални представители 

да прегледат електронните копия на съдебните дела, включително и да бъдат 

копирани различни документи, съдържащи се в него.  

И през отчетния период в служба „Регистратура“ функционира ПОС-

терминално устройство, посредством което се извършват директни плащания по 

транзитната сметка на съда, чрез дебитни и кредитни карти. Устройството е 

синхронизирано и при работа с новата деловодна програма ЕИСС. 

Всички съдии и съдебни служители имат достъп и продължават 

активното използване на правно-информационните системи „АПИС-право”, 

„АПИС-регистър”, „АПИС-процедури”, „АПИС-финанси”, „АПИС-време”, 

„АПИС-Софита”, „Евро-право”, както и на продукта „Апис Европа“ АД – 

EUROCASES (съдебна практика на водещи европейски юрисдикции по 

прилагането на Правото на Европейския съюз), даващ възможност за запознаване с 

правото и практиката на ЕС, също и ползването на нормативни актове и съдебна 

практика от европейското право. 

Програмните продукти „Плюс-минус”, „Темида”, „СТИЛ“ и Web-

базирана счетоводна програма „Конто“ също продължават да се използват успешно 
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във връзка с финансово-счетоводната дейност и управлението на човешките 

ресурси на съда. 

През 2021 г. за двустранна кореспонденция Апелативен съд – 

Пловдив използва Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция 

„Електронно управление“. 
 

Поддръжката и навременната актуализация на информация в 

страницата на Апелативен съд – Пловдив в Интернет е винаги в помощ на 

гражданите, адвокатите, страните по делата, медиите. 

Въведеният от 01.12.2019 г. в реална експлоатация нов сайт на 

Апелативен съд – Пловдив в Интернет (www.plovdiv-as.justice.bg) предоставя 

актуална информация за съда, като в него се публикуват всички прессъобщения, 

линкове към предаването „Темида“, анонси за предаването и седмичните бюлетини 

за насрочените за разглеждане наказателни дела с повишен обществен интерес. 

И през 2021 г. съдът поддържа създадената на 08.02.2019 г. собствена 

страница във Facebook. Името на профила е „Апелативен съд – Пловдив“ и е 

общодостъпен за всички потребители на социалната мрежа Facebook. На 

страницата се публикуват съобщения за актуални събития, както и информация за 

дела, разглеждани от съда. Публикуват се всички прессъобщения за мерки за 

неотклонение с повишен обществен интерес, за влезли в сила присъда по медийни 

дела и се отразяват събития, организирани и проведени от Апелативен съд – 

Пловдив със снимки и др. В аудио формат се публикуват анонсите и целите 

предавания на съдебната рубрика „Темида“. Посещаемостта на Фейсбук 

страницата на съда е - 79 302 посещения за 2021 г. и за трета поредна година заема 

първо място в сравнение със страниците на другите апелативни съдилища в 

страната. 

  
 

3. Бюджет на съда през 2021 г. 

Утвърденият бюджет на съда към 31.12.2021 г. е в размер на 

4 456 307 лв. Общият размер на извършените разходи е 4 454 320 лв. От тях 3 207 

248 лв. (72,00%) са разходите за заплати и възнаграждения на персонала, а за 

осигуровки – 602 658 лв. (13,53%). Разходите за други възнаграждения и плащания 

на персонал са в размер на 424 613 лв. (9,53%). За текуща издръжка са 

изразходвани 219 173 лв. (4,92% от всички разходи). Капиталови разходи не са 

правени през 2021 г. 

За сравнение, разходната част на бюджета на съда през 2018 г. – 

3 498 330 лв., през 2019 г. – 3 434 016 лв. и през 2020 г. – 3 721 083 лв. 

Общият размер на постъпилите приходи за отчетната година е  982 

936 лв. От тях приходите от съдебни такси са 957 959 лв. или 97,46% от всички 

постъпили приходи, преведени по сметката на ВСС. Останалите приходи са от 
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498 лв., от глоби – 50 лв. и приходи от лихви по банкови сметки – в размер на 

възстановени суми за разноски по дела в размер на 24 429 лв. 

За сравнение, през 2018 г. са реализирани приходи общо 678 268 лв., 

от които събраните държавни такси са 659 121 лв. За 2019 г. са реализирани 

приходи общо 1 048 512 лв., от които събраните държавни такси са 993 101 лв. За 

2020 г. са реализирани приходи общо 785 901 лв., от които събраните държавни 

такси са 768 346 лв. 

Динамиката на приходите по бюджета на Апелативен съд –  Пловдив в 

сравнителен план изглежда така: 

 

година приходи - общо 
от тях – от държавни 

такси 

2018 678 268 659 121 

2019 1 048 512 993 101 

2020 785 901 768 346 

2021 982 936 957 959 

 

Изводът е, че общият размер на приходите през отчетния период е 

увеличен спрямо предходните 2020 г. и 2018 г. и намален спрямо 2019 г. 

Увеличението на приходите през 2021 г. спрямо предходната 2020 г. е  в размер на 

197 035 лв., което е увеличение с 25,07%.  Спрямо 2019 г., приходите за 2021 г. са 

намалели  със 65 576 лв., което е намаление с 6,25%. Приходите за 2021 г. са със 

304 668 лв. повече,  спрямо същите през 2018 г., което е увеличение със 44,92%. 

През 2021 г. приходите от държавни такси са увеличени с 24,68% 

спрямо 2020 г., намалели са със 3,54% спрямо 2019 г. и са увеличени със 45,34% 

спрямо 2018 г. 

През отчетната година във финансовата и административната дейност 

на съда са прилагани всички актуализирани и утвърдени в 2020 г. вътрешни 

правила и заповеди за осъществяване на предварителен контрол за 

законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност и за последващи 

оценки на изпълнението. В тази връзка през 2021 г. са издадени следните заповеди: 

- Заповед № РД 29/24.02.2021 г. относно провеждане на 

инвентаризация на дълготрайни материални активи, свързани с техническото 

оборудване в АС – Пловдив; 

- Заповед № РД 115/09.08.2021 г. относно назначаване на комисия за 

проверка състоянието на материални активи на АС – Пловдив, във връзка с 

извършване на СМР; 
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- Заповед № РД 123/17.09.2021 г. относно ликвидация на 

бракувани материални активи на АС – Пловдив след проведена частична 

инвентаризация в съда; 

- Заповед № РД 136/13.10.2021 г. относно ликвидация на бракувани 

материални активи на АС – Пловдив след проведена частична инвентаризация в 

съда; 

- Заповед № РД 143/20.10.2021 г. относно проверка за конфискация на 

съдебни гаранции и депозити на вещи лица по дела на АС – Пловдив; 

- Заповед № РД 158/15.11.2021 г. относно провеждане на 

инвентаризация на дълготрайни материални активи, финансови активи, вземания и 

задължения на АС – Пловдив.  
  През 2021 г. в Апелативен съд – Пловдив не са извършвани проверки 

от вътрешни и външни одитори и/или други контролни органи. 

През отчетния период не са провеждани процедури за възлагане на 

обществени поръчки, поради факта, че всички извършени разходи за дейности, 

които попадат в обхвата на ЗОП (строителство, проектиране, доставки и услуги) и 

са обект на обществени поръчки, със стойност, която не надхвърля нормативно 

определените прагове в чл. 20 от ЗОП. 

 
 

ІV. АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА 

СТРАТЕГИЯ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2021 г. 

През изминалата 2021 г. Апелативен съд – Пловдив продължава да 

изпълнява дейностите, включени в Комуникационната стратегия на съдебната 

власт, дори след края на нейния период на действие 2014 г. - 2020 г., тъй като се e 

превърнала в трайна практика на работа в съда и за развитие и защото за 

подобряване и развитие на постигнатите резултати следва да продължи работата по 

набелязаните цели. 

1. По цел: Утвърждаване на механизми на взаимодействие на 

Апелативен съд – Пловдив с органи на законодателната и изпълнителната 

власт при спазване принципа на независимост на съдебната власт. 

През 2021 г. са изпратени 9 становища на Общото събрание на 

съдиите от Апелативен съд – Пловдив във връзка с образуване на тълкувателни 

производства за постановяване на тълкувателни решения, както следва: 

1.1. становище на ОС на АС – Пловдив, относно въпрос, предмет на 

тълкувателно дело № 3/2020 г. на ОСГК на ВКС; 

1.2. становище на ОС на АС – Пловдив, относно въпрос, предмет на 

тълкувателно дело № 6/2020 г. на ОСГТК на ВКС; 

1.3. становище на ОС на АС – Пловдив, по въпроси, предмет на 

тълкувателно дело № 4/2019 г. на ОСГТК на ВКС; 

1.4. становище на ОС на АС – Пловдив, по въпрос, предмет на 

тълкувателно дело № 5/2020 г. на ОСГТК на ВКС; 
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1.5. становище на ОС на АС – Пловдив по въпрос, предмет на 

тълкувателно дело № 4/2020 г. на ОСГТК на ВКС; 

1.6. становище на ОС на АС – Пловдив по въпрос, предмет на 

тълкувателно дело № 1/2021 г. на ОСГК на ВКС; 

1.7. становище на ОС на АС – Пловдив по допълнителен въпрос, 

предмет на тълкувателно дело № 1/2021 г. на ОСГК на ВКС; 

1.8. становище на ОС на АС – Пловдив по въпроси, предмет на 

тълкувателно дело № 1/2021 г. на ОСГТК на ВКС; 

1.9. становище на ОС на АС – Пловдив по въпроси, предмет на 

тълкувателно дело № 2/2021 г. на ОСГТК на ВКС; 

1.9. становище на ОС на АС – Пловдив по въпроси, предмет на 

тълкувателно дело № 2/2020 г. на ОСГК на ВКС; 

2. По цел: Повишаване на правната култура на различни групи 

от обществото, с акцент върху младите хора и познанията за ролята и 

функциите на отделните органи на съдебната власт чрез активизиране 

участието и ролята на Апелативен съд – Пловдив. 

Повишаването на знанията, на правната грамотност и култура на 

обществото, в това число на ученици от различни възрастови групи и студенти, е 

част от дългосрочен двустранен процес на взаимодействие. Запознаването с 

конкретната работа на магистратите води до прозрачност и по-голямо разбиране за 

дейността на съдебната власт като гарант и защитник на интересите и 

гражданските права, като по този начин се повишава доверието към българския 

съд. 

  На 29.03.2021 г. съдията от наказателно отделение на Апелативен съд - 

Пловдив Христо Крачолов, по покана на студентите по право от Европейската 

асоциация на студентите (ЕЛСА) – България и колегите им от ЕЛСА – Пловдив, 

изнесе онлайн лекция за професията на магистрата. 

  На 31.03.2021 г. заместник-председателят на Апелативен съд – 

Пловдив Галина Арнаудова представи професията на гражданския съдия пред 

студенти онлайн, като взе участие в първия ден от инициативата „Дните на 

правните професии“, организирани от Юридическия факултет на Пловдивския 

университет, ЕЛСА - Пловдив и Алумни обществото на Факултета. 

  На 14.05.2021 г.  Пловдивският апелативен съд  проведе кампанията 

„Ден на отворените врати“, съвместно с Окръжен съд – Пловдив и Районен съд – 

Пловдив. Първото събитие включваше станалата традиция инициатива „Час на 

класа: „Съдът отблизо“, който бе представен поотделно пред два класа на ученици 

от VI  клас на Основно училище „Княз Александър I“ Пловдив. Всеки от  

шестокласниците бе награден с грамота за активно участие и отлично представяне 

в Час на класа „Съдът отблизо“. За активно отразяване работата на трите съдилища 
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грамоти бяха връчени и на съдебните репортери Ваня Драганова от 

Пловдивпрес, Даниела Добрева от ДСнюз и Ива Модова от Трафикнюз. 

  Денят на отворените врати завърши с връчване на наградите на 

авторите на отличените работи от фотографския конкурс и изложба „Снимки за 

албума“, който беше открит виртуално на фейсбук страницата на Апелативен съд – 

Пловдив преди Коледа, организиран съвместно от Апелативен съд – Пловдив и 

Фондация „Пловдивско фотографско средище“. В него взеха участие магистрати, 

юристи и съдебни служители от апелативния район. От постъпилите 78 

фотографии от 27 автора, жури с председател - доц. д-р Никола Лаутлиев – Арт 

директор на фондацията, избра най-добрите 46 снимки. Сред гостите на 

церемонията бяха председателите на шестте окръжни съдилища от района на 

Апелативен съд – Пловдив, председатели на  районни съдилища, прокурори, 

адвокати, служители и участниците в конкурса. Председателят на Апелативен съд – 

Пловдив и председателят на журито връчиха наградите - статуетки, на отличените 

участници във фотографския конкурс и изложба „Снимки за албума“.  

  Първа награда, за жанрово многообразие и артистичност, се присъди 

на Милен Нейков – адвокат от Пловдивска адвокатска колегия. 

  Втора награда, за пълноценно представяне на темата „Пейзаж“, се 

присъди на Тодор Божков – адвокат в Пловдивска адвокатска колегия. 

  Трета награда, за умело използване на цвета като изобразително 

въздействие, се присъди на Антония Костова – адвокат в Пловдивска адвокатска 

колегия. 

  Трета награда, за фантазията и приказността във фотографиите, се 

присъди на Станка Журналова – съдебен секретар в Административен съд – 

Пловдив. 

  Награда за черно-бяла фотография от Фондация „Пловдивско 

фотографско средище“ за уловения момент и тонално решение в снимката 

„Безвремие“ се присъди на Галина Кирилова – съдебен администратор в Окръжен 

съд – Пазарджик. 

  Всеки от 27-те участници получи грамота за отличното си представяне 

във фотографския конкурс и изложба „Снимки за албума“. 

  Информационната кампания „Ден на отворените врати“ през 2021 г.  в 

пловдивските съдилища намери широк обществен отзвук в пловдивските медии 

чрез повече от 14 публикации със снимки и репортажи. 

  3. По цел: Подобряване на комуникацията на Апелативен съд – 

Пловдив с медиите, включително проактивна комуникация, чрез 

електронните и социалните медии. Изграждане на нова комуникационна 

компетентност. 

Информационната среда се характеризира с динамика и множество 

източници на информация, които доставят новини в реално време. Все по-голяма 
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част от комуникацията се осъществява в интернет-пространството. В резултат на 

проявената активност за предоставяне на прессъобщения с информация за съдебни 

дела и теми, свързани с работата на съда през 2021 г., броят на положителните 

публикации в електронни и печатни медии е значителен. Медиите са публикували 

921 новини, статии и репортажи за работата на съда по дела с обществен интерес, 

което е с 20 повече от 2020 г. На страницата на съда в Интернет се публикуват 

своевременно постановените съдебни актове и график на провежданите открити 

съдебни заседания. Ежеседмично се публикува бюлетин за предстоящи дела за 

разглеждане в открити съдебни заседания от Апелативен съд – Пловдив. 

Продължава поддържането и публикуването на унифицираната 

интернет страница на Апелативен съд – Пловдив, която в този вид е активна от 

01.12.2019 г. На нея се публикуват всички прессъобщения на съда, линкове към 

предаването „Темида“, седмичните бюлетини за насрочените за разглеждане 

наказателни дела с повишен обществен интерес. При обявяване на конкурси за 

съдебни служители, цялата необходима информация се публикува на страницата на 

съда. Страницата е част от новите сайтове на съдилищата, с унифицирани страници 

в Интернет, като от септември 2019 г. Апелативен съд – Пловдив е свързан 

технически и с Електронния портал за електронно правосъдие на ВСС (ЕПЕП), в 

който е централизирана информацията от системите за управление на съдебните 

дела ЕИСС и САС „Съдебно деловодство". В ЕПЕП, с помощта на потребителско 

име и парола, предоставени от съда, единствено страните и техните процесуални 

представители имат достъп до електронните съдебни дела на Апелативен съд – 

Пловдив. ЕПЕП предоставя възможност да бъдат прегледани електронните копия 

на съдебните дела, включително и да бъдат копирани различни документи, 

съдържащи се в него.  

И през 2021 г. Пловдивският апелативен съд поддържа създадената 

на 08.02.2019 г. собствена страница във Facebook, с цел по-добра информираност и 

повишаване доверието на гражданите в Съдебната система. Чрез публикуване на 

информация за дейността на съда в социалната мрежа се цели изграждане и 

повишаване на правната култура на гражданите, както и утвърждаване авторитета 

на институцията. На страницата се публикуват съобщения за предстоящи събития, 

както и информация за хода на актуални дела, разглеждани от съда. Публикуват се 

всички прессъобщения за мерки за неотклонение и влезли в сила присъди по дела с 

повишен обществен и медиен интерес, отразяват се събития, организирани и 

проведени от Апелативен съд – Пловдив със снимки, видео и други.  

Посещаемостта на Фейсбук страницата на съда е висока и за трета 

поредна година заема първо място, в сравнение със страниците на другите 

апелативни съдилища в страната. През 2021 г. Апелативен съд – Пловдив 

продължи реализирането на съдебната рубрика „Темида“, която се публикува на 

Фейсбук страницата на съда. „Темида“ е във видео формат, като предаването се 



 

 

 

53 

 

записва и излъчва при определени поводи, като встъпване в длъжност на 

нови съдии, интервюта по значими и актуални обществени теми, издаване на книги 

и научни трудове с автори съдии и други. 

 Поради удължаване срока на обявената епидемична обстановка на 

територията на Република България и през 2021 г., с цел предпазване от заразяване 

с корона вирус COVID-19, излъчването на „Темида“ по Дарик радио към момента е 

преустановено 

 На 22.12.2021 г. на Фейсбук страницата на съда се излъчи съдебната 

рубрика „Темида“ с гост съдия Стоян Германов, който започна работа в 

Апелативен съд – Пловдив преди една година. До встъпването му в длъжност като 

съдия, той е работил като прокурор и адвокат. Съдия Германов разказа какво за 

него е да стоиш от другата страна на съдебната банка и какво го  мотивира да 

работи като съдия. 

4. По цел: Ефективна комуникация с всички медии. Механизми за 

комуникация. 

Апелативен съд – Пловдив изпраща прессъобщения по електронна 

поща до медиите в Пловдив, Стара Загора, Хасково, Смолян, Кърджали, 

Пазарджик, като това е най-често използваната комуникация. 

На интернет сайта на съда ежеседмично се публикува бюлетин за 

предстоящи дела за разглеждане в открити съдебни заседания, който се изпраща и 

на медиите по електронна поща.  

Средствата за масово осведомяване в района на Апелативен съд – 

Пловдив и гражданите получават информация за разглеждани дела със значим 

обществен интерес и постановени по тях съдебни актове. Така, през 2021 г. до 

медиите са изпратени 86 прессъобщения, които имат общо 921 публикации в 

сайтове, радиа и телевизии.  

Средствата за масова информация са уведомявани за 

административни и организационни промени в работата на съда, за извършени 

кадрови промени, в т.ч. назначения, повишения и връчени награди на съдии и 

съдебни служители.  

5. По цел: Установяване на ефективна вътрешна комуникация 

Благодарение на ефективната комуникация чрез вътрешна 

електронна поща, съдиите и съдебните служители в Апелативен съд – Пловдив 

получават своевременна информация за нови издания на правна литература, 

съдебна практика, за планирани обучения, предстоящи събития, по различни 

организационни въпроси и др. 

И през 2021 г. е осигурена възможност за обучение и повишаване 

квалификацията на съдиите и съдебните служители по теми, касаещи проблемите в 

органите на съдебната власт, стандартите за обслужване на граждани, управление 

на вътрешните и външните комуникации. Проведени са обучения, както на 
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регионално, така и на национално ниво, по програми на НИП, по проекти от 

оперативните програми и др.  

 

V. Обобщен анализ на работата на окръжните съдилища от 

съдебния район на Апелативен съд - Пловдив 

 

1. Кадрова обезпеченост 

 

Към 01.01.2021 г. щатната численост на Окръжен съд – Пловдив 

включва 62 съдии и 103 съдебни служители – общо 165 щатни бройки. 

С решение на СК на ВСС през 2021 г. в съда са разкрити общо 15 

нови щата за длъжности в съдебната администрация, а 1 щатна бройка за 

длъжността „системен администратор“ е трансформирана в длъжност „началник 

отдел „Информационно обслужване, статистика и информационни технологии“. 

Така, в края на отчетния период, щатната численост на съда е общо 180 щатни 

бройки, от които 62 – за съдии и 118 – за съдебни служители 

Разпределението на съдийските щатове по длъжности е следното: 

административен ръководител – председател; заместник – председатели – 3; съдии 

в окръжен съд – 51; младши съдии - 7. 

През 2021 г. двама окръжни съдии са освободени от длъжност поради 

навършване на 65-годишна възраст. Така незаетите съдийски щатове към 

31.12.2021 г. са 5 бр., като само един от тях е обявен на конкурс през 2019 г., който 

все още не е приключил. 

Трима от младшите съдии са встъпили в длъжност „съдия“ в Районен 

съд – Пловдив на 02.08.2021 г., а един е встъпил  в длъжност „младши съдия“ в 

Окръжен съд – Пловдив на 30.08.2021 г. Така, към 31.12.2021 г., от 7 щата за 

младши съдии, заетите са 4 бр. През 2021 г. не е обявен конкурс за младши съдии в 

окръжните съдилища, с изключение за СГС, поради което и в края на отчетния 

период в съда има 3 свободни щата за длъжността „младши съдия“.  

През целия отчетен период трима окръжни съдии са командировани в 

Апелативен съд – Пловдив, а един - считано от 01.09.2021 г. Всички окръжни 

съдии са командировани на незаети щатове, до заемане на мястото чрез конкурс по 

ЗСВ. 

На свободните щатове и на мястото на командированите в 

Апелативен съд – Пловдив съдии през 2021 г. в Окръжен съд - Пловдив са били 

командировани 5 съдии от Районен съд – Пловдив и 1 съдия от Районен съд – 

Асеновград. 

Считано от 01.09.2021 г., в Районен съд – Пловдив е командирован 

един младши съдия. 
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Правораздавателната структура на съда включва четири 

отделения – наказателно, търговско, гражданско І-ва инстанция и гражданско 

въззивно. 

За дейността на наказателно отделение през 2021 г. отговаря съдия 

Мария Шишкова, заместник на административния ръководител – заместник-

председател на Окръжен съд – Пловдив. В отделението по щат работят 19 съдии. 

Считано от 11.12.2021 г. съдия Христо Симидчиев, е освободен от длъжност с 

решение на СК на ВСС, на основание чл. 160 вр. чл. 165, ал. 1, т. 1 ЗСВ. Считано от 

01.10.2020 г., в отделението работи един командирован съдия от Районен съд – 

Пловдив. В отделението са обособени 6 въззивни състава, като всеки съдия 

разглежда и решава и първоинстанционни дела. Ежедневното дежурство по 

наказателни дела през работните дни се осъществява от  два дежурни наказателни 

състава (съдия и секретар), а през почивните дни – от един дежурен състав. 

Търговско отделение и гражданско отделение I-ва инстанция се 

ръководят от Миглена Площакова, заместник на административния ръководител – 

заместник-председател на Окръжен съд – Пловдив.  

Общата щатна численост на търговско отделението е 9 съдии. Трима 

от тях са командировани в Апелативен съд – Пловдив (двама – през целия отчетен 

период, а един – считано от 01.09.2021 г.). Считано от 01.09.2021 г. на работа в 

отделението е преминал и един, командирован от Районен съд – Пловдив, съдия. В 

отделението са обособени 9 търговски състава 

В гражданско отделение І-ва инстанция са включени 6 съдийски 

щата, като за попълването им през целия отчетен период са били командировани 

двама съдии от Районен съд – Пловдив. В отделението са обособени 6 еднолични 

състава, разглеждащи първоинстанционни граждански дела. 

 Ръководител на дейността на гражданско отделение II-ра инстанция 

е Николинка Цветкова, заместник на административния ръководител – заместник 

председател на Окръжен съд - Пловдив. Общата щатна численост на отделението е 

19 съдии. Считано от 03.05.2021 г., с решение на СК на ВСС съдия Виолета 

Шипоклиева е освободена от длъжност, на основание чл. 160 вр. чл. 165, ал. 1, т. 1 

ЗСВ. През целия отчетен период в Апелативен съд – Пловдив е командирован един 

съдия. За попълване състава на отделението са командировани един съдия от 

Районен съд – Асеновград, считано от 01.03.2021 г., един съдия от Районен съд – 

Пловдив, считано от 01.09.2021 г. и един съдия от Районен съд – Пловдив, до 

01.09.2021 г., когато е преминал на работа в търговското отделение на съда. 

Обособени са 7 въззивни състава, като 3 от тях се попълват с младши съдии. 

Към 31.12.2021 г., в Окръжен съд – Пловдив са незаети 8 щатни 

бройки за магистрати, от които: 5 - за окръжен съдия и 3 - за младши съдия. 
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В края на отчетния период от 55 старши съдии (5 незаети щатни 

бройки) 41 имат ранг „съдия във ВКС и ВАС“, 8 са с ранг, „съдия в АС“, а 1 е с 

ранг „съдия в ОС“. 

През 2021 г., след разкритите 15 нови щата, щатната численост на 

съдебната администрация в Окръжен съд – Пловдив е нараснала от 103 на 118 

щатни бройки. Увеличени са щатовете за длъжността „съдебен помощник“ с 6 бр., 

за длъжността „съдебен секретар“ – с 4 бр., за длъжността „съдебен деловодител“ – 

с 4 бр., за длъжността „куриер“ – с 1 бр. Извършена е и трансформация на 1 щатна 

бройка за длъжността „системен администратор“ в 1 щатна бройка за длъжността 

„Началник отдел „Информационно обслужване, статистика и информационни 

технологии“, на която е преназначен съдебен служител, по реда на чл. 343, ал. 2 

ЗСВ. 

Щатовете за съдебни служители в Окръжен съд - Пловдив, са 

разпределени, както следва: 

а/ Ръководни длъжности – 5: 

- съдебен администратор, главен счетоводител, административен 

секретар (той и служител по сигурността на информацията), ръководител сектор 

„Управление и стопанисване на съдебното имущество“ и началник отдел 

„Информационно обслужване, статистика и информационни технологии“; 

б/ Специализирана администрация – 95: 

- съдебен помощник  – 10, завеждащ служба – 4, съдебен секретар – 

36 , съдебен деловодител – 32, съдебен архивар – 2, призовкар – 10 и съдебен 

статистик - 1; 

в/ Обща администрация – 8: 

- експертни длъжности – 5:  системен  администратор – 4, връзки с 

обществеността  – 1; 

- обща администрация – 3: човешки ресурси, той и съдебен секретар, 

счетоводител – 2,; 

г/ Технически длъжности – 10: домакин, работник поддръжка сгради, 

шофьор, куриер – 2 и чистач – 5. 

При тези данни – 62 съдии и 118 съдебни служители, към 31.12. 2021 

г. съотношението съдии/съдебни служители в съда е 1/1.90. Според 

административния ръководител, за оптимизиране дейността на служба „Връчване 

на призовки и съдебни книжа“, е необходимо да бъде увеличен броят на съдебните 

служители на длъжност „призовкар“ с 1 щатна бройка. 

 
 

Към 31.12.2021 г. съдийските щатове в Окръжен съд - Стара Загора 

са 23 бр. Разпределението им по длъжности е следното: административен 
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ръководител – председател, 3 заместник–председатели, 18 окръжни 

съдии и 1 младши съдия.  

В съда са обособени три отделения – гражданско, наказателно и 

търговско и фирмено. Разпределението на съдиите по отделения е следното:  

наказателно отделение - 9, в търговско и фирмено отделение – 7, в гражданско 

отделение - 6. Отделенията се ръководят от заместник - председателите Даниела 

Телбизова – гражданско отделение, Димитър Христов - търговско отделение и 

фирмено отделение и Спасена Драготинова - наказателно отделение. 

С решение на СК на ВСС, считано от 01.07.2021 г. един младши 

съдия в окръжния съд  е назначен на длъжност „съдия“ в Районен съд – Гълъбово.  

Към 31.12.2021 г. няма незаети щатни бройки за длъжността “съдия”. 

Има 1 незает щат за длъжността „младши съдия“. 

През отчетния период, с решение на СК на ВСС, считано от 

13.04.2021 г. е увеличен щатът на съдебната администрация на окръжния съд с 1 

щатна бройка за длъжността „съдебен помощник. Така, към 31.12.2021 г. щатовете 

за съдебни служители са 53 бр., разпределени, както следва: 

а/ Ръководни длъжности – 3: 

- съдебен администратор, административен секретар и човешки 

ресурси и главен счетоводител; 

б/Специализирана администрация – 39: 

- съдебен помощник  – 4, съдебен секретар – 15 , съдебен 

деловодител – 14, съдебен архивар – 2, призовкар – 4; 

в/ Обща администрация – 11: 

- експертни длъжности – 4:  системен  администратор – 2, връзки с 

обществеността  – 1, управител сгради - 1; 

- обща администрация – 2: счетоводител – 1, съдебен статистик - 1; 

- технически длъжности – 5: работник поддръжка сгради, шофьор  и 

чистач – 3. 

Към 31.12.2021 г. в съда няма незаети щатни бройки в съдебната 

администрация. 

При горните данни - 23 съдии и 53 съдебни служители,  

съотношението  съдии/служители в Окръжен съд – Стара Загора през 2021 г. е 

1/2.30. Според административния ръководител, с оглед високата натовареност на 

Окръжен съд – Стара Загора (на трето място сред окръжните съдилища в страната 

след СпНС и СГС, по данни за предходните две години и за първо полугодие на 

2021 г.) и внедряването на ЕИСС, е необходимо увеличаване на щата с една бройка 

за длъжността „системен администратор“.  

 

Към 31.12.2021 г. магистратските длъжности в Окръжен съд – 

Пазарджик са 20 щатни бройки, които са разпределени, както следва: 
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aдминистративен ръководител – председател, 2 - заместник на 

административния ръководител – заместник-председател, 15 - окръжни съдии и 2 - 

младши съдии.  

Към 01.01.2021 г. в съда има една свободна щатна бройка за 

длъжността „съдия“, която е включена в конкурс за окръжните съдилища – 

наказателно отделение, обявен още през 2019 г., но неприключил до момента. 

С решение на СК на ВСС, на основание чл. 160 вр. чл. 165, ал. 1, т. 1 

ЗСВ, един съдия (от наказателното отделение на съда) е освободен от длъжност, 

считано от 18.08.2021 г. Освободената щатна бройка не е обявена на конкурс. 

На двете свободни щатни бройки в наказателното отделение на съда 

към 31.12.2021 г. няма командировани съдии.  

Към началото на отчетния период двамата младши съдии са 

командировани от Окръжен съд – Пазарджик в Районен съд – Пазарджик. След 

изтичане на мандата им, един от младшите съдии е назначен на длъжността 

„съдия“ в Районен съд – Велинград и един – в Районен съд – Пещера 

Така, към 31.12.2021 г., в съда има свободни 4 щатни бройки, от 

които 2 за длъжността „съдия“ и 2 за длъжността „младши съдия“. 

В края на отчетния период от 16 старши съдии (4 незаети щатни 

бройки) 15 имат ранг „съдия във ВКС и ВАС“, а 1 е с  ранг, „съдия в АС“. 

В съда са обособени три отделения – наказателно, търговско и  

въззивно гражданско. Във въззивно гражданско отделение работят 6 съдии, 

обособени са два въззивни състава и се ръководи от Елеонора Серафимова – 

административен ръководител-председател. Търговско отделение се ръководи от 

Илияна Димитрова-Васева – заместник-председател и в него работят 6 съдии. 

Наказателно отделение се ръководи от заместник–председателя на съда 

Александър Александров, в него работят 6 съдии и са оформени 2 въззивни 

състава. 

Щатовете за съдебни служители в Окръжен съд – Пазарджик са 40 

бр. и са разпределени, както следва: 

а/ Ръководни длъжности – 3: 

- съдебен администратор, административен секретар и главен 

счетоводител; 

б/ Специализирана администрация – 27: 

- съдебен помощник  – 3, съдебен секретар – 8, съдебен деловодител 

– 12, съдебен архивар – 1, призовкар – 3; 

в/ Обща администрация – 9: 

- експертни длъжности – 3:  системен  администратор – 2, връзки с 

обществеността, той и съдебен статистик  – 1, счетоводител - 1; 

- технически длъжности – 6: работник, поддръжка сгради, шофьор – 

домакин, технически изпълнител – огняр и куриер - чистач – 3. 
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Към 31.12.2021 г. всички щатни бройки за съдебни служители са 

заети. 

При горните данни, 20 съдии и 40 съдебни служители,  

съотношението  съдии/служители в Окръжен съд – Пазарджик през 2021 г. е 1/2. 

В отчетния доклад председателят на съда е обосновал 

необходимостта от увеличението на щата с 1 бройка за длъжността  „управител 

сгради“ и 1 щатна бройка за „служител по сигурността на информацията“. 

 

В началото на отчетния период в Окръжен съд – Хасково по 

утвърдено щатно разписание има 18 съдийски щата. Те са разпределени, както 

следва: административен ръководител - председател, заместник–председатели – 2, 

окръжни съдии – 12, младши съдии – 3.  

От щатовете за старши съдии има една незаета щатна бройка. 

С решение на СК на ВСС, считано от 02.07.2021 г. един младши 

съдия е назначен на длъжност „съдия“ в Районен съд – Свиленград, а един – на 

длъжност „съдия“ в Районен съд – Пещера. 

Така, към 31.12.2021 г., в Окръжен съд – Хасково има 3 свободни 

магистратски щата -  1 бр. за длъжността „съдия“ и 2 бр. за длъжността „младши 

съдия“.  

И през отчетната 2021 г. правораздавателната структура на съда 

включва две отделения – гражданско и наказателно, обособени с решение на 

Общото събрание на съдиите. Заместник-председател и ръководител на гражданско 

отделение е Милена Дечева. Заместник - председател и ръководител на наказателно 

отделение е Милена Петева - Георгиева. 

Наказателно отделение е с обща численост 7 съдии към края на 

отчетния период. Всеки от съдиите разглежда както първоинстанционни, така и 

въззивни производства.  

Гражданско отделение е с обща численост 8 съдии, като в 

отделението работят 8 еднолични състава, разглеждащи първоинстанционни 

граждански и търговски дела, както и 3 въззивни състава.  

Всички 14 старши съдии (1 щ.бр. е незаета) при Окръжен съд – 

Хасково са с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

През отчетната година в Окръжен съд – Хасково са разкрити общо 4 

нови щата за съдебна администрация – 1 за длъжността „системен администратор“, 

1 за длъжността „съдебен помощник“  и по 1 за длъжностите „съдебен секретар“ и 

„съдебен деловодител“. 

Така, към 31.12.2021 г., в съда има 42 щатни бройки за съдебни 

служители, които са разпределени, както следва: 

а/ Ръководни длъжности – 2: 

- съдебен администратор и главен счетоводител; 
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б/ Специализирана администрация – 30: 

- съдебен помощник  – 3, завеждащ служба-съдебни секретари, който 

завежда и „Регистратура класифицирана информация“, съдебен секретар – 11, 

съдебен деловодител – 10, съдебен архивар, съдебен статистик, призовкар – 3; 

в/ Обща администрация – 10: 

- експертни длъжности – 5:  системен  администратор – 2, човешки 

ресурси, управител сгради, връзки с обществеността; 

- технически длъжности – 5: касиер, същият и домакин – 1, шофьор, 

той и куриер – 1, чистач – 2, работник поддръжка сгради, той и огняр - 1. 

В края на отчетния период – 31.12.2021 г., в съда има 2 незаети 

щатни бройки за съдебни служители – за длъжностите „управител сгради“ и 

„съдебен секретар“. 

Съотношението на броя на служителите (42) към броя на 

магистратите (18) в Окръжен съд – Хасково е 1/2.33. 

В отчетния доклад председателят на съда счита, че след увеличаването 

на щатната численост на съдебната администрация е постигнат нормален ритъм на 

работа и не е необходимо разкриването на нови щатове за съдебни служители. 

 

В Окръжен съд – Смолян  към 01.01.2021 г.  съдийските  щатове са 

общо 12 бр., от които 11 съдии и 1 младши съдия.  

С решение на СК на ВСС – протокол № 43/30.11.2021 г. на 

длъжността „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – 

Смолян е назначен Петър Маргаритов (дотогавашен председател на Районен съд – 

Смолян), който встъпи в длъжност на 21.12.2021 г. На същата дата отстъпи от 

длъжност „и.ф. административен ръководител – председател“  Любен 

Хаджииванов, който встъпи на разкрития нов щат, считано от 16.12.2021 г., за 

длъжността „съдия“ в Окръжен съд – Смолян (Решение на Пленума на ВСС – 

протокол № 27/16.12.2021 г.). 

Така, към 31.12.2021 г., броят на съдийските щатове в Окръжен съд – 

Смолян е 13, от които 12 щатни бройки за длъжността „съдия“ и  1 – за длъжността 

„младши съдия“. Разпределението им по длъжности е, както следва: 

административен ръководител - председател; 2 заместник - председатели; 8 съдии и 

1 младши съдия.  

В съда са обособени две отделения – гражданско и търговско 

отделение и наказателно отделение. В наказателно отделение работят трима съдии, 

а останалите работят в гражданско и търговско отделение. Оформени са и два 

въззивни граждански състава. 

Към 31.12.2021 г. 11 съдии в Окръжен съд – Смолян са с ранг „съдия 

във ВКС и ВАС“ и един - с ранг „съдия в АС“. 



 

 

 

61 

 

Към 31.12.2021 г. щатовете за съдебни служители в 

Окръжен съд – Смолян са 28, разпределени, както следва: 

а/ Ръководни длъжности – 2: 

- съдебен администратор и главен счетоводител; 

б/ Специализирана администрация – 20: 

-  съдебен помощник, завеждащ служба, съдебен секретар – 4 , 

съдебен деловодител – 8, призовкар – 6; 

в/ Обща администрация – 6: 

- експертни длъжности – 3:  управител сгради, системен  

администратор и човешки ресурси; 

- технически длъжности – 3: шофьор - 1, чистач – 2. 

До 21.12.2021 г. съотношението на магистрати и съдебни служители 

в Окръжен съд – Смолян е 1/2.33, а след тази дата – 1/2,15. По преценка на 

административния ръководител в съда няма  необходимост от кадрови промени в 

магистратския и съдийския щат. 

 

През отчетния период в Окръжен съд  - Кърджали съд има 10 

щатни бройки за съдии, в това число една - за младши съдия. Разпределението по 

длъжности е, както следва: административен ръководител - председател, 

заместник-председатели – 2, съдии – 6 и 1 младши съдия. 

Към 31.12.2021 г. в Окръжен съд – Кърджали има 1 свободен 

магистратски щат, след освобождаването от длъжност на 1 съдия с решение на СК 

на ВСС, на основание чл. 160 вр. чл. 165, ал. 1, т. 1 ЗСВ, считано от 29.07.2019 г. 

Свободната съдийска щатна бройка е включена в обявения през 2019 г. от СК на 

ВСС конкурс за окръжните съдилища, който до момента не е приключил. 

Считано от 01.07.2021 г. до 01.07.2022 г. младши съдията в съда е 

командирован в Районен съд – Пловдив. 

Към 31.12.2021 г. всички съдии в Окръжен съд – Кърджали са с ранг 

„съдия във ВКС и ВАС“. 

Щатовете за съдебни служители в Окръжен съд – Кърджали са 21 

(два са новоразкрити през 2021 г. – за съдебен помощник и за съдебен секретар) и 

са разпределени, както следва: 

а/ Ръководни длъжности – 2: 

- съдебен администратор, той и служител по сигурността на 

информацията и главен счетоводител; 

б/ Специализирана администрация – 13: 

- съдебен помощник, съдебен секретар – 5, съдебен деловодител – 4, 

архивар, призовкар – 2; 

в/ Обща администрация – 6: 



 

 

 

62 

 

- експертни длъжности – 3:  системен  администратор, главен 

специалист – административна дейност, той и завеждащ „Регистратура 

класифицирана информация“, връзки с обществеността; 

- технически длъжности – 3: работник поддръжка сгради, той и 

огняр, шофьор, чистач.  

Към 31.12.2021 г. в съда има 1 незает щат за длъжността „съдебен 

секретар“. 

Съотношението между съдии и съдебни служители е 1/2.1. 

Преценката на административния ръководител е, че с оглед обема на работа и 

средномесечната натовареност на съдиите от Окръжен съд – Кърджали, няма 

необходимост от промени в щата по отношение броя на съдиите. За подобряване 

бързината и качеството на правораздавателната дейност, както и по отношение на 

стопанисването на Съдебната палата е обосновал необходимостта от увеличаване 

на щата за съдебни служители с 1 щатна бройка за длъжността „служител по 

сигурността на информацията“, 2 щатни бройки за длъжността „съдебен 

деловодител“ и 1 щатна бройка за длъжността „управител сгради“, каквато до 

момента не е съществувала в съда. 
 

В обобщен вид, щатната численост на окръжните съдилища в 

апелативния район в края на 2021 г. е представена в следната таблица: 

 

 
   

окръжен съд съдии служители общо съдия/служител 

Пловдив 62 118 180 1/1.90 

Стара Загора 23 53 76 1/2.30 

Пазарджик 20 40 60          1/2.00 

Хасково 18 42 60 1/2.33 

Смолян 13 28 41 1/2.15 

Кърджали 10 21 31 1/2.10 

 

2. Движение на делата в окръжните съдилища 

Работата на съдиите от окръжните съдилища в апелативната зона се 

илюстрира най-пълно от статистическите таблици за всеки съд, приложени към 

настоящия доклад. В самия доклад данните се представят в обобщен вид, ведно със 

сравнителен анализ на натоварването и движението на делата.  
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Окръжен съд Пловдив 

Наказателни дела: 

През 2021 г. са постъпили общо 2630 бр. наказателни дела от всички 

видове.  От тях НОХД – 258 бр., ЧНД - 1518 бр., частни наказателни дела (разпити) 

- 198 бр., ВНОХД – 244 бр., ВЧНД – 469 бр., НАХД – 1 бр. 

 При 199 останали несвършени в началото на отчетния период, 

общият брой на наказателните дела за разглеждане е бил в размер на 2829 (от тях 

НОХД – 262 и ВНОХД – 244). 

Свършените наказателни дела в този съд са 2629 бр. (от тях НОХД – 

290 и ВНОХД – 231), от които със съдебен акт по същество – 2335 бр. и с 

прекратяване – 294 бр. 

До 3 месеца приключват 93%  (2453 от 2629) от всички наказателни 

дела в ОС - Пловдив, което е показател за много добра работа. При НОХД делът на 

свършените в горния срок е в размер на 77%, при ВНОХД този дял е 62 %. 

Със споразумение са приключили 143 бр. НОХД (49% от всички 

свършени НОХД). 

През 2021 г. общо 24 бр. НОХД са прекратени в резултат на 

допуснати на досъдебното производство отстраними съществени процесуални 

нарушения. 

По реда на бързото производство са били разгледани общо 21 бр. 

НОХД. 

По реда на съкратеното съдебно следствие са били разгледани общо  

68 бр. НОХД (23% от всички свършени НОХД). 

Оправдателни присъди са постановени по 4 бр. НОХД. 

При общ брой на съдените лица по НОХД - 359, осъдени са били 303, 

а оправдани – 11. Броят на наказателните дела, по които съдебните актове са били 

обжалвани и/или протестирани, е 251. В края на отчетния период, несвършени са 

останали общо 200 наказателни дела. 

Граждански дела: 

Постъпилите в съда за 2021 г. граждански дела от всички видове са 

3364 бр. При заварени 1050 бр. несвършени в началото на годината, общото 

количество на гражданските производства за разглеждане е  4414 бр. 

За цялата 2021 г. са приключени общо 3389 производства, от които 

решени по същество – 2804 и прекратени - 585. 
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Свършените в тримесечен срок дела са, както следва: 

първоинстанционни граждански дела – 159 бр. или 49%, частни 

първоинстанционни граждански дела – 67 бр. или 100%, въззивни граждански дела 

– 1162 бр. или 63% и въззивни частни граждански дела – 1111 бр. или 97%. 

Броят на всички обжалвани граждански дела е бил 506, а на висящите 

в края на годината – 1025.  

 

Търговски дела: 

Постъпилите в съда за 2021 г. търговски дела от всички видове са 978 

бр. При заварени 565 бр. несвършени в началото на годината, общия брой на 

търговските производства за разглеждане е 1543. 

За цялата 2021 г. са приключени общо 980 производства, от които 

решени по същество – 725 бр. и прекратени – 255 бр. 

Свършените в тримесечен срок дела са 526 бр. или 54 %. 

Броят на всички обжалвани търговски дела е бил 371, а на висящите в 

края на годината – 563. 

 Фирмени дела: 

 Постъпилите в съда за 2021 г. фирмени дела са 15 бр. При останали 

несвършени 0 бр. дела в началото на отчетния период, общият брой на фирмените 

дела за разглеждане е 15 бр. 

За цялата 2021 г., са приключени общо 15 производства, от които 

решени по същество – 14 и прекратени - 1. 

Свършените дела в тримесечен срок са 15  бр. или 100 %. 

Няма обжалвани фирмени дела, като няма и останали несвършени в 

края на отчетния период. 

  Обобщените статистически данни сочат, че за 2021 г. в Окръжен съд 

- Пловдив всички постъпили дела са били 6987 бр. При тези постъпления за 

разглеждане са стояли общо 8801 бр. дела, при общ брой свършени дела за 

годината 7013 (от тях 78% в срок до 3 месеца). За отчетната година и за периода от 

сравняваните 3 години, движението е: 
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година постъпили за разглеждане свършени 

2018 6315 7541 6311 

2019 6549 7798 6415 

2020 6681 8108 6294 

2021 6987 8801 7013 

  

Сравнението на показателите по години сочи, че през 2021 г. се 

наблюдава увеличение на броя на постъпилите, разгледаните и свършени  дела 

спрямо предходната година (съответно - с близо 4,6% и 8,5%), и увеличаване на 

броя на свършените дела с около 11,4 %. 

 

Окръжен съд - Стара Загора  

Наказателни дела: 

През 2021 г. са постъпили  общо 1082 бр. наказателни дела от всички 

видове. 

От тях НОХД – 107 бр., ЧНД - 606 бр., ЧНД /разпити/ - 92 бр., 

ВНОХД – 113 бр., ВЧНД – 159 бр. и НАХД – 5 бр. 

При 89 останали несвършени в началото на отчетния период, общият 

брой на наказателните дела за разглеждане е бил в размер на 1171 бр. (от тях 

НОХД – 136 бр. и ВНОХД – 147 бр.). 

Свършените наказателни дела в този съд са 1073 бр. (от тях НОХД – 

107 бр. и ВНОХД – 105 бр.), от които със съдебен акт по същество – 976 бр. и с 

прекратяване – 97 бр. 

До 3  месеца приключват 92% (987 от 1073) от всички наказателни 

дела в ОС Стара Загора, което е показател за добра работа. При НОХД делът на 

свършените в горния срок е в размер на 76%, а при ВНОХД този дял е 57%. 

Със споразумение са приключили 45 бр. НОХД (42 % от всички 

свършени НОХД). 

По реда на бързото производство няма образувани НОХД. 

По реда на съкратеното съдебно следствие са били разгледани общо  

21 бр. НОХД (22,5 % от всички свършени НОХД). 
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През 2021 г. общо 7 бр. НОХД са прекратени, в резултат на 

допуснати на досъдебното производство съществени процесуални нарушения. 

Няма  постановена оправдателна присъда. 

При общ брой на съдените лица по НОХД - 110, осъдени са били 110 

лица, а оправдани – няма. Броят на наказателните дела, по които съдебните актове 

са били обжалваните и/или протестирани, е 87. В края на отчетния период, 

несвършени са останали общо 98 бр. наказателни дела. 

  

Граждански дела: 

Постъпилите в съда за 2021 г. граждански дела от всички видове са 

1105 бр. При заварени 264 бр. несвършени в началото на годината, общото 

количество на гражданските производства за разглеждане е 1369 бр. 

За цялата 2021 г. са приключени общо 1158 производства, от които 

решени по същество – 969 бр. и прекратени – 189 бр . 

Свършените в тримесечен срок дела са, както следва: 

първоинстанционни – 100 бр. или 65 %, частни първоинстанционни – 10 бр. или 

100%, въззивни граждански дела – 461 бр. или 76% и въззивни частни дела – 385 

бр. или 99 %. 

Броят на всички обжалвани граждански дела е бил 126, а на висящите 

в края на годината – 211 бр. 

 Търговски дела: 

Постъпилите в съда за 2021 г. търговски дела от всички видове са 408 

бр. При заварени 294 бр., несвършени в началото на годината, общият брой на 

търговските производства за разглеждане е 702. 

За цялата 2021 г. са приключени общо 398 производства, от които 

решени по същество – 326 бр. и прекратени – 72 бр. 

Свършените в тримесечен срок дела са 195 бр. или 49 %. 

Броят на всички обжалвани търговски дела е бил 152 а на висящите в 

края на годината – 304 бр. 

Фирмени дела: 

 Постъпилите в съда за 2021 г. фирмени дела са 1 бр. Общият брой на 

фирмените дела за разглеждане е 1. 
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За цялата 2021  г. са приключени общо 1 производства, от 

които решени по същество са 1 бр. 

Свършените дела в тримесечен срок са  и 1 бр. или 100%. 

Няма обжалвани фирмени дела, като няма и останали несвършени в 

края на отчетния период. 

Обобщените статистически данни сочат, че за 2021 г. в ОС - Стара 

Загора всички постъпили дела са били 2602 бр. При тези постъпления за 

разглеждане са стояли общо 3249 бр. дела, при общ брой свършени дела за 

годината 2636 (от тях 81 % в срок до 3 месеца). За отчетната година и за периода от 

сравняваните 3 години, движението е: 

  

Година постъпили за разглеждане свършени 

2018 2575 3099 2588 

2019 2809 3320 2796 

2020 2632 3156 2509 

2021 2602 3249 2636 

  

Сравнението на показателите за отчетната година сочат, че е налице 

намаляване  на обема на работа, като броят на постъпилите, разгледани и свършени 

дела, спрямо предходната 2020 г., е намален съответно с около 1,1%, 2,8% и 4,8%. 

 

Окръжен съд - Пазарджик 
 

Наказателни дела: 

През 2021 г. са постъпили  общо 746 бр. наказателни дела от всички 

видове. 

От тях НОХД – 82 бр., ЧНД - 428 бр., ЧНД (разпити) - 23 бр., 

/ВНОХД – 119 бр., ВЧНД – 94 бр., НАХД – 0 бр. 

При 68 останали несвършени в началото на отчетния период, общият 

брой на наказателните дела за разглеждане е бил в размер на 814 (от тях НОХД – 

110 бр. и ВНОХД – 146 бр.). 
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Свършените наказателни дела в този съд са 762 бр. (от тях НОХД 

– 78 бр. и ВНОХД – 134 бр.), от които със съдебен акт по същество – 667 бр. и с 

прекратяване – 95 бр. 

До 3 месеца приключват 92% (703 от 762) от всички наказателни дела 

в ОС - Пазарджик, което е показател за много добра работа. При НОХД делът на 

свършените в горния срок е в размер на 67% , a при ВНОХД – 78%. 

Със споразумение са приключили 33 бр. НОХД (42% от всички 

свършени НОХД). 

През 2021 г. общо 9 бр. НОХД са прекратени, в резултат на 

допуснати на досъдебното производство съществени процесуални нарушения. 

По реда на бързото производство  няма образувани  дела. 

По реда на съкратеното производство са били разгледани общо  19 

бр. НОХД (24% от всички свършени НОХД). 

Няма постановени оправдателни присъди. 

При общ брой на съдените лица по НОХД - 73, осъдени са били 70 

лица, а оправдани – 3 лица. Броят на наказателните дела, по които съдебните 

актове са били обжалваните и/или протестирани, е 86. В края на отчетния период, 

несвършени са останали общо 52 бр. наказателни дела. 

 Граждански дела: 

Постъпилите в съда за 2021 г. граждански дела от всички видове са 

871 бр. При заварени 183 бр. несвършени в началото на годината, общото 

количество на гражданските производства за разглеждане е 1054 бр. 

За цялата 2021 г. са приключени общо 857 производства, от които 

решени по същество – 756 бр. и прекратени - 101 бр. 

Свършените в тримесечен срок дела са, както следва: 

първоинстанционни граждански – 59 %, частни първоинстанционни граждански – 

100%, въззивни граждански – 80% и въззивни частни граждански  – 100%. 

Броят на всички обжалвани граждански дела е бил 155, а на висящите 

в края на годината – 197 бр. 

 Търговски дела: 

Постъпилите в съда за 2021 г. търговски дела от всички видове са 196 

бр. При заварени 143 бр. несвършени в началото на годината, общия брой на 

търговските производства за разглеждане е 339. 
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За цялата 2021 г. са приключени общо 218 производства, от 

които решени по същество – 164 бр. и прекратени – 54 бр. 

Свършените в тримесечен срок дела са 106 бр. или 49%. 

Броят на всички обжалвани търговски дела е бил 135, а на висящите в 

края на годината – 121 бр. 

  

Фирмени дела: 

 Няма постъпили и разглеждани фирмени дела. 

 Обобщените статистически данни сочат, че за 2021 г. в ОС - 

Пазарджик всички постъпили дела са били 1813 бр. При тези постъпления, за 

разглеждане са стояли общо 2207 бр. дела, при общ брой свършени дела за 

годината 1837 (от тях 83% в срок до 3 месеца). За отчетната година и за периода от 

сравняваните 3 години, движението е: 

  

година постъпили за разглеждане свършени 

2018 2047 2289 2018 

2019 2002 2273 1977 

2020 1737 2033 1639 

2021 1813 2207 1837 

 Сравнението на показателите по години сочи, че през 2021 г. има  

покачване на броя на постъпилите дела, респективно на делата за разглеждане и на 

свършените дела спрямо  предходната 2020 г., съответно – с около 4,4%,  8,6% и  

12,1%. 

 

Окръжен съд – Хасково 

Наказателни дела: 

През 2021 г. са постъпили  общо 747 бр. наказателни дела от всички 

видове. 

От тях НОХД – 114 бр., ЧНД - 388 бр., ЧНД (разпити) - 31 бр., 

ВНОХД – 103 бр., ВЧНД – 110 бр., НАХД – 1 бр. 
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При 93 останали несвършени в началото на отчетния 

период, общият брой на наказателните дела за разглеждане е бил в размер на 840 

(от тях НОХД – 152 бр. и ВНОХД – 138 бр.). 

Свършените наказателни дела в този съд са 773 бр. (от тях НОХД – 

125 бр. и ВНОХД – 112 бр.), от които със съдебен акт по същество – 632 бр. и с 

прекратяване – 141 бр. 

До три месеца приключват 88% (684 от 773) от всички наказателни 

дела в ОС - Хасково, което е показател за много добра работа. При НОХД делът на 

свършените в горния срок е в размер на 74%, при ВНОХД този дял е 56%. 

Със споразумение са приключили 74 бр. НОХД (68,9% от всички 

свършени НОХД). 

През 2021 г. общо 4 бр. НОХД са прекратени в резултат на допуснати 

на досъдебното производство съществени процесуални нарушения. 

Няма образувани дела по реда на бързото производство. 

По реда на съкратеното съдебно следствие са били разгледани  24 бр. 

НОХД (19,20 % от всички свършени НОХД). 

Оправдателни присъди са постановени по 5 бр. НОХД. 

При общ брой на съдените лица по НОХД - 132, осъдени са били 127 

лица, а оправдани – 5 лица. Броят на наказателните дела, по които съдебните 

актове са били обжалвани и/или протестирани е 59. В края на отчетния период 

несвършени са останали общо 67 бр. наказателни дела. 

  

Граждански дела: 

Постъпилите в съда за 2021 г. граждански дела от всички видове са 

778 бр. При заварени 426 бр., несвършени в началото на годината, общото 

количество на гражданските производства за разглеждане е 1204 бр. 

За цялата 2021 г. са приключени общо 781 производства, от които 

решени по същество – 651 бр. и прекратени - 130 бр. 

Свършените в тримесечен срок дела са, както следва: 

първоинстанционни – 88 бр. или 75 %, частни първоинстанционни – 22  бр. или 

100%, въззивни граждански дела – 341 бр. или 85% и въззивни частни дела – 236 

бр. или 100 %. 

Броят на всички обжалвани граждански дела е бил 102, а на висящите 

в края на годината – 423 бр. 
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Търговски дела: 

Постъпилите в съда за 2021 г. търговски дела от всички видове са 

188  бр. При заварени 149 бр. несвършени в началото на годината, общият брой на 

търговските производства за разглеждане е 337. 

За цялата 2021 г. са приключени общо 210 производства, от които 

решени по същество – 163 бр. и прекратени - 47 бр. 

Свършените в тримесечен срок дела са 106 бр. или 50 %. 

Броят на всички обжалвани търговски дела е бил 114, а на висящите в 

края на годината – 127 бр. 

 Фирмени дела: 

Няма останали несвършени фирмени дела. Постъпило в съда за 2021 

г. фирмени дела са 7 бр., които са приключили с акт по същество. 

  

  

Обобщените статистически данни сочат, че за 2021 г. в ОС - Хасково 

всички постъпили дела са били 1720 бр. При тези постъпления за разглеждане са 

стояли общо 2388 дела, при общ брой свършени дела за годината 1771 (от тях 84%  

в срок до 3 месеца). За отчетната година и за периода от сравняваните 3 години, 

движението е следното: 

  

година постъпили за разглеждане свършени 

2018 1797 1993 1724 

2019 1914 2183 1871 

2020 1942 2254 1586 

2021 1720 2388 1771 

  

Сравнението на показателите сочи, че през 2021 г., спрямо 

предходния отчетен период, има  спад на броя на постъпилите дела  с около 13 %, 

увеличение на разгледани и свършени дела спрямо 2020 г., съответно с около 6% и 

12%. 

 



 

 

 

72 

 

Окръжен съд – Смолян 

 

Наказателни дела: 

През 2021 г. са постъпили общо 150 бр. наказателни дела от всички 

видове. 

От тях НОХД – 17 бр., ЧНД (първа инстанция) - 42 бр., ЧНД 

(разпити) - 16 бр., ВНОХД – 33 бр., ЧНД (втора инстанция) – 42 бр. 

При 10 бр., останали несвършени в началото на отчетния период, 

общият брой на наказателните дела за разглеждане е бил в размер на 160 бр. (от тях 

НОХД – 22 бр. и ВНОХД – 36 бр.). 

Свършените наказателни дела в този съд са 119 бр. (от тях НОХД – 

11 бр. и ВНОХД – 24 бр.), от които със съдебен акт по същество – 106 бр. и с 

прекратяване – 13  бр. 

До три месеца приключват 95% (132 от 139) от всички наказателни 

дела в ОС - Смолян, което е показател за добра работа. При НОХД делът на 

свършените в горния срок е в размер на 86 %,  при ВНОХД този дял е 85 %. 

По реда на гл. 29 (със споразумение) са приключили 6 бр. НОХД. 

През 2021 г. прекратени НОХД в резултат на допуснати на досъдебното 

производство съществени процесуални нарушения няма. 

По реда на бързото производство няма образувано дело. 

По реда на съкратеното съдебно следствие са разглеждани  2 бр. дела. 

За периода няма оправдателни присъди. 

 При общ брой на съдените лица по НОХД – 16, осъдени са били 16 

лица. Броят на наказателните дела, по които съдебните актове са били обжалваните 

и/или протестирани, е 8. В края на отчетния период несвършени са останали общо 

21 бр. наказателни дела. 

 Граждански дела: 

Постъпилите в съда за 2021 г. граждански дела от всички видове са 

471 бр. При заварени 73 бр. несвършени в началото на годината, общото 

количество на гражданските производства за разглеждане е 544 бр. 

За цялата 2021 г. са приключени общо 408  производства, от които 

решени по същество – 364 бр. и прекратени - 44 бр. 
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Свършените в тримесечен срок дела са, както следва: 

първоинстанционни – 46 бр. или 82%, частни първоинстанционни – 13 бр. или 

100%, въззивни граждански дела – 194 бр. или 89% и въззивни частни дела – 119 

бр. или 100%. 

Броят на всички обжалвани граждански дела е бил 67, а на висящите 

в края на годината – 136 бр. 

 Търговски дела: 

Постъпилите в съда за 2021 г. търговски дела от всички видове са 84 

бр. При заварени 54 бр. несвършени в началото на годината, общия брой на 

търговските производства за разглеждане е 138. 

За цялата 2021 г. са приключени общо 84 производства, от които 

решени по същество – 74 бр. и прекратени - 10 бр. 

Свършените в тримесечен срок дела са 37 или 44%. 

Броят на всички обжалвани търговски дела е бил 30, а на висящите в 

края на годината – 54 бр. 

 Фирмени дела: 

За 2021 г. има постъпили 2 бр. фирмени дела. При останали 

несвършени 1 бр. фирмени дела от предходния отчетен период, през 2021 г. общият 

брой на фирмените дела за разглеждане е 3 бр., които са и свършени. 

 Обобщените статистически данни сочат, че за 2021 г. в ОС - Смолян 

всички постъпили дела са били 707 бр. При тези постъпления за разглеждане са 

стояли общо 845 бр. дела, при общ брой свършени дела за годината 634 (от тях 86% 

в срок до 3 месеца). За отчетната година и за периода от сравняваните 3 години, 

движението е следното: 

  

Година постъпили за разглеждане свършени 

2018 802 951 816 

2019 833 968 833 

2020 773 908 770 

2021 707 845 634 
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Сравнението на показателите по години сочи, че през 2021 г. се 

наблюдава намаляване на броя на постъпилите, разгледани и свършени дела 

спрямо 2020 г., съответно с около 9%, 7,5% и 21%. 
 

Окръжен съд – Кърджали 
 

Наказателни дела: 

През 2021 г. са постъпили общо 256 бр. наказателни дела от всички 

видове. 

От тях НОХД – 23 бр., ЧНД (първа инстанция) - 119 бр., частни 

наказателни дела (разпити) - 23 бр., ВНОХД – 48 бр., частни наказателни дела ІІ 

инстанция – 43 бр. 

При  13 останали несвършени в началото на отчетния период, общият 

брой на наказателните дела за разглеждане е бил в размер на 269 (от тях НОХД – 

28 бр. и ВНОХД – 54 бр.). 

Свършените наказателни дела в този съд са 248 бр. (от тях НОХД – 

20 бр. и ВНОХД – 45 бр.), от които със съдебен акт по същество – 216 бр. и с 

прекратяване – 32 бр. 

До три месеца приключват 94% (232 от 248) от всички наказателни 

дела в ОС - Кърджали, което е показател за много добра работа. При НОХД делът 

на свършените в горния срок е в размер на 70 %, а при  ВНОХД - 80%. 

По реда на Глава 29 (със споразумение) са приключили 9 бр. НОХД 

(45 % от всички свършени НОХД). 

През 2021 г. 2 бр. НОХД са с резултат прекратени за допуснати на 

досъдебното производство съществени процесуални нарушения. 

По реда на съкратеното съдебно следствие са били разгледани общо 

11 бр. НОХД (38%  от всички свършени НОХД). 

По реда на бързото производство няма образувани  дела. 

През отчетния период няма постановена оправдателна присъда. 

При общ брой на съдените лица по НОХД - 20, осъдени са били 20 

лица. Броят на наказателните дела, по които съдебните актове са били обжалвани 

и/или протестирани, е 12. В края на отчетния период несвършени са останали общо 

21 бр. наказателни дела. 
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Граждански дела: 

Постъпилите в съда за 2021 г. граждански дела от всички видове са 

227 бр. При заварени 108 бр. несвършени в началото на годината, общото 

количество на гражданските производства за разглеждане е 335 бр. 

За цялата 2021 г. са приключени общо 232 производства, от които 

решени по същество – 182 бр. и прекратени - 50 бр. 

Свършените в тримесечен срок дела са, както следва: 

първоинстанционни граждански – 19 бр. или 44%, частни първоинстанционни 

граждански – 3 бр. или 100%, въззивни граждански – 112 бр. или 81% и въззивни 

частни граждански – 48 бр. или 100%. 

Броят на всички обжалвани граждански дела е бил 67, а на висящите 

в края на годината – 103. 

 Търговски дела: 

Постъпилите в съда за 2021 г. търговски дела от всички видове са 95 

бр. При заварени 45 бр. несвършени в началото на годината, общият брой на 

търговските производства за разглеждане е 140. 

За цялата 2021 г. са приключени общо 97 производства, от които 

решени по същество – 61 бр. и прекратени - 36 бр. 

Свършените в тримесечен срок дела са 50 бр. или 52%. 

Броят на всички обжалвани търговски дела е бил 62, а на висящите в 

края на годината – 43 бр. 

Фирмени дела: 

Няма  останали несвършени фирмени дела в края на 2020 г. 

Постъпило в съда за 2021 г. е 1 бр. фирмено дело,  което е 

разгледано, решено по същество, в срок до 3 месеца. 

Обобщените статистически данни сочат, че за 2021 г. в ОС - 

Кърджали всички постъпили дела са били 579 бр. При тези постъпления за 

разглеждане са стояли общо 745 бр. дела, при общ брой свършени дела за годината 

578 (от тях 80% в срок до 3 месеца). За отчетната година и за периода от 

сравняваните 3 години, движението е следното: 
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година постъпили за разглеждане свършени 

2018 581 661 581 

2019 645 725 595 

2020 689 819 653 

2021 579 745 578 

  

Сравнението на показателите по години сочи, че през 2021 г. се 

наблюдава намаляване на броя на постъпилите, разгледани и свършени дела 

спрямо 2020 г., съответно с около 19%, 10% и 13%. 

 

Движението на делата през 2021 г. в окръжните съдилища е 

обобщено в следващата таблица. 

 

  

окръжен съд постъпили за разглеждане свършени 

Пловдив 6987 (6681) 8801 (8108) 7013 (6294) 

Стара Загора 2602 (2632) 3249 (3156) 2636 (2509) 

Пазарджик 1813 (1737) 2207 (2033) 1837 (1639) 

Хасково 1720 (1942) 2388 (2254) 1771(1586) 

Смолян 707 (773) 845 (908) 634 (770) 

Кърджали 579 (689) 745 (819) 578 (653) 

(в скоби е броят на делата през 2021 г.) 

 

 Средномесечната  натовареност по щат (ОС Пловдив - 62 щата, ОС 

Стара Загора – 23 щата, ОС Пазарджик – 20 щата, ОС Хасково – 18 щата, ОС  

Смолян – 12 щата и ОС Кърджали – 10 щата)  на съдиите от окръжните съдилища в 

апелативната зона е, както следва: 
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-                 за натовареността по щат 
  

окръжен съд за разглеждане свършени 

Пловдив 11,83 (10,90) 9,43 (8,46) 

Стара Загора 11,77 (11,43) 9,55 (9,09) 

Пазарджик 9,20 (8,47) 7,65 (6,83) 

Хасково 11,06 (10,43) 8,20 (7,34) 

Смолян 5,42 (6,3) 4,06 (5,35) 

Кърджали 6,21 (6,83) 4,82 (4,44) 

(в скоби е натовареността по щат за 2020 г.) 

 -                 за действителната натовареност 
  

окръжен съд за разглеждане свършени 

Пловдив 13,48 (12,69) 10,74  (9,85) 

Стара Загора 12,47 (12,00) 10,12 (9,54) 

Пазарджик    10,86 (9,17) 9,04 (7,39) 

Хасково 13,27 (12,16) 9,84 (8,56) 

Смолян 7,61 (9,17) 5,71 (7,78) 

Кърджали 7,30 (8,03) 5,67 (6,40) 

(в скоби е действителната натовареността за 2020 г.) 

  Количеството дела, свършени в 3 – месечен срок е, както следва: 

окръжен съд брой % 

Пловдив 5501 (4956)  78 (79) 

Стара Загора 2145 (2101)  81 (84) 

Пазарджик 1527 (1389)  83 (85) 

Хасково 1489 (1342) 84 (85) 

Смолян 544 (679) 86 (88) 

Кърджали 465 (551) 80 (84) 

(В скоби са данните за 2020 г.) 
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От сравнението на статистическите данни за работата на окръжните 

съдилища могат да се направят следните изводи: 

- Спрямо предходния отчетен период, през 2021 г. се констатира, че 

се запазва тенденцията през последните три години за увеличаването на броя на 

постъпилите, разгледаните и свършени дела в Окръжен съд – Пловдив. Сериозен 

ръст на делата по тези три показателя се наблюдава и в Окръжен съд - Пазарджик, 

но е рано да се прецени като тенденция, предвид движението на делата през 

предходните години. За разлика от намалението на постъпленията в окръжните 

съдилища в Стара Загора и Хасково, в тези два съда има значително увеличение на 

броя на делата за разглеждане и свършените дела - в Хасково с над 5% и 10%  и в 

Стара Загора с близо 3% и 5%. В останалите окръжни съдилища – Кърджали и 

Смолян, има намаление на броя на постъпилите, разгледани и свършени дела, като 

най-значителен е спадът на постъпленията в Окръжен съд – Кърджали.  

-  През 2021 г. с най-висока действителна натовареност спрямо 

останалите окръжни съдилища в апелативния район са окръжните съдилища в 

Пловдив, Хасково и Стара Загора. Традиционно, най-ниско натоварени са 

окръжните съдилища в Смолян и Кърджали. 

Постъпленията на дела и незаетите щатове обаче не са предизвикали 

видимо снижаване на темпа на работа, видно от броя свършени дела в 3-месечен 

срок. 

 

 

2. Сграден фонд и информационно осигуряване 

 

3.1. Сграден фонд 

 

Окръжен съд - Пловдив се помещава в Съдебната палата в гр. 

Пловдив.  

През изминалия отчетен период изцяло е реновирана Адвокатска 

стая, която се използва от трите съдилища в палатата. За поддръжка и обновяване 

на сградния фонд са извършени множество текущи ремонти на кабинети, 

канцеларии, съдебни зали и други площи, ползвани от съда. Извършени са и 

ремонти за отстраняване на аварии, причинени от течове и запушена канализация. 

Две съдебни зали са оборудвани с нови климатични системи с висок клас на 

енергийна ефективност, сменен е и климатик в сървърно помещение на етаж 3. 

Ежемесечно са извършвани профилактики на пожароизвестителните системи; 

противопожарните кранове; автоматичната телефонна централа; пожарогасители и 

асансьорните уредби, като на последните е извършен и текущ ремонт. 
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Поради недостига на сградния фонд продължава да е 

невъзможно обособяване в сградата на зона за особена сигурност с помещения за 

задържани и принудително доведени лица, съгласно Наредба № 4/2008 г. на 

Министъра на правосъдието, тъй като съществуващото конвойно помещение е 

изключително малко и не отговаря на изискванията нейните разпоредби.  

Предстоят да бъдат предприети необходимите действия за ремонт на 

отоплителната инсталация на шестетажна с четириетажно тяло административна 

сграда и сутерена с вход от ул. „Йоаким Груев” и цялостна подмяна на 

отоплителната инсталация на - триетажна административна сграда с надстройка и 

сутерен с вход от бул. „Шести септември”, построена 1940 година.  

Предвидено е и изграждане на Център за медиация, за нуждите на 

който към момента се ползва помещение на Съвета на адвокатската колегия в 

Пловдив по силата на подписано споразумение. 

За реализиране на описаните намерения, ръководството е отправило 

искане за планиране на необходимите средства, включително и за усвояване 

площта на тераса на шестия етаж на основната административна сграда на 

Съдебната палата, за нуждите на всички настанени в палатата съдебни органи.    

 

Окръжен съд - Стара Загора се помещава в Съдебната палата на 

града, заедно с Районен съд – Стара Загора, Окръжна прокуратура – Стара Загора, 

Военно-следствен участък към Военно-окръжна прокуратура – Пловдив и ОЗ 

„Охрана“ към ГД „Охрана“ при Министерство на правосъдието. 

През отчетния период са извършени значителни по обем текущи 

ремонти на съдебни зали, санитарни помещения, кабинети, канцеларии и общи 

площи в сградата. Подновени са климатиците в 5 кабинета.  

През отчетната година е започнато изпълнението на проточилата се 

няколко години (от 2018 г.) процедура по Закона за обществените поръчки за 

„Проектиране и изграждане на два бр. асансьори в северен английски двор“ на 

Съдебната палата. Към момента извършването на строително – монтажните работи 

е към своя край и предстои въвеждане в експлоатация на обекта от комисия от 

РДНСК – Стара Загора. 

 

Окръжен съд - Пазарджик работи в сградата на Съдебната палата в 

града. Сградата е построена през  периода 1935 г. - 1938 г. Заради културно-

историческата си стойност, с протокол № 25/05.09.1989  г. на НИПК, е обявена за 

архитектурен паметник на културата от местно значение. В сградата се помещават 

още Районен съд – Пазарджик, Окръжна прокуратура – Пазарджик, Службата по 

вписванията – Пазарджик към Агенция по вписванията и ОЗ „Охрана“ – Пазарджик 

към ГД „Охрана“ при МП. 
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Сградата е ремонтирана основно в периода 2012 г. – 2013 г. С 

цялостното саниране е постигната максимална енергийна ефективност и 

оптимизиране на разходите за отопление. За допълнително намаляване на 

разходите за отопление административният ръководител е предприел 

необходимите действия  за подмяна на цялата отоплителна инсталация пред  

Комисия “Управление на собствеността“ към ВСС и отдел “Инвестиции и 

строителство“. След  решения на Комисия „Управление на собствеността“  и на 

Пленума на ВСС е извършена корекция по бюджета на съда за изготвяне на 

инвестиционен проект в техническа и работна фаза на отоплителна инсталация и 

достъпна среда за хора в неравностойно положение. На 29.01.2020 г. е сключен 

договор с изпълнител за възлагане на проектирането. Министерството на 

културата, Националният институт за недвижимо културно наследство е 

съгласувало виза за проектиране и техническия инвестиционен проект през август 

2020 г. През октомври 2020 г. е издадено и разрешение за строеж. На база на 

изготвения инвестиционен проект, подробна количествено-стойностна сметка и 

разрешение за строеж, е отправено искане до Комисия „Управление на 

собствеността“ към Пленума на ВСС за актуализиране сметната стойност на обект: 

СМР по отоплителна инсталация и изграждане на достъпна среда в сграда 

недвижима културна ценност - Съдебна палата - Пазарджик“. С решение по т. 4.2 

от протокол № 34/02.12.2020 г. Комисията е приела за целесъобразно и необходимо 

увеличаване на прогнозната стойност до 1 430 938 лв. с ДДС. С решение по т. 27 от 

протокол І 4/11.03.2021 г е актуализирана инвестиционната програма на ВСС като 

по бюджета на Окръжен съд – Пазарджик са утвърдени разходи за придобиване на 

дълготрайни материални активи и основен ремонт по §51-00 за изготвяне на 

инвестиционен проект, строителни работи и упражняване на строителен надзор и 

инвеститорски контрол на обект „Строителни работи по отоплителна система и 

изграждане на достъпна среда в сградата на Съдебна палата – Пазарджик“. След 

проведени процедури по ЗОП, в края на 2021 г. са сключени договори с избраните 

изпълнители на обществените поръчки с предмет „Вътрешен ремонт на 

отоплителна инсталация и изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно 

положение в сградата на Съдебна палата – Пазарджик“ и за извършването на 

строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта. На 04.01.2022 г. е подписан 

Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна 

линия и ниво на строежа, с което е стартирано изпълнението на строително – 

ремонтните дейности. 

През отчетния период са подменени и 19 броя климатици в съдийски 

кабинети, деловодства и съдебни зали. 

 

Окръжен съд - Хасково се помещава в Съдебната палата – Хасково. 

В сградата са работят още и Районен съд – Хасково, Окръжна прокуратура – 
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Хасково, Районна прокуратура – Хасково, Службата по вписванията – 

Хасково към Агенцията по вписванията и ОЗ „Охрана“ към ГД „Охрана“ при МП. 

Стопанисването на сградата е възложено на административния ръководител – 

председател на Окръжен съд – Хасково с решение на Пленума на ВСС. 

По предложение на административния ръководител на Окръжен съд 

– Хасково, с решение на Пленума на ВСС - протокол № 8/24.03.2021 г., Окръжен 

съд – Хасково е включен в Инвестиционната програма на ВСС за 2021 г. за СМР на 

обект „Газифициране на котелна инсталация в сградата на Съдебна палата - 

Хасково, бул. „България” № 144 и за упражняване на авторски надзор, строителен 

надзор и инвеститорски контрол по време на строителството и са осигурени 

средства по бюджета на съда. 

През 2021 г. е реализиран техническият проект  за газифициране с 

природен газ (метан) на съществуващата котелна инсталация. Нафтовите горелки 

на котлите са подменени с нови комбинирани горелки на газ-нафта. Запазена е като 

резервна съществуваща инсталация за подаване на течно гориво (нафта), поради 

чисто финансови съображения.  На 16.11.2021 г. е съставен Констативен протокол 

за установяване годността за приемане на строежа (Акт, образец 15). Изградено е и 

трасе до сградата на Съдебната палата за свързване към централния газопровод с 

точка на присъединяване на обекта, монтиран на югозападната външна фасада на 

административната сграда откъм ул. „Преслав“, собственост на „Ситигаз България“ 

ЕАД.  

Продължава да съществува и проблемът с електрическата 

инсталация, която е изградена при построяване на сградата през 1937 г. Същата не 

е съобразена с натоварването, с оглед настанените в сградата органи на съдебна 

власт, сървъри, компютърни конфигурации, климатици и др. Подмяната на същата 

представлява капиталов разход и е свързано със заснемане и изготвяне на проект на 

цялостна ел. инсталация на сградата, обявяване на обществена поръчка от ВСС и 

значителен финансов ресурс. 

Предстои конструктивно обследване на сградата, което е 

наложително с оглед появили се пукнати по южните и източни стени и фасадата на 

сградата, за което е сезирана Комисия „Управление на собствеността“ към ВСС и 

са предприети първоначални дейности. 

 

Окръжен съд - Смолян се помещава в Съдебната палата на града. 

През 2021 г. не са извършвани ремонти и преустройства на сградния 

фонд. Предвидено е през 2022 г. да се предприемат действия за осигуряване на 

средства за текущ ремонт на съдебна зала и подмяна на обзавеждането й, както и за 

текущ ремонт на санитарни помещения. 
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 Окръжен съд – Кърджали 

 Съдебна палата – Кърджали представлява масивна четириетажна 

сграда. В нея се помещават Окръжен съд – Кърджали, Районен съд – Кърджали, ОЗ 

„Охрана“ към ГД “Охрана“ при МП, Службата по вписванията – Кърджали към 

Агенцията по вписванията, „Информационно обслужване“, регистър БУЛСТАТ и 

търговски регистър. 

През 2021 г. са извършени текущ ремонт и обзавеждане на архивните 

помещения, както и доставка и монтаж на мълниезащитна и заземителна уредба, 

която е била премахната при аварийния ремонт на покрива на едното крило на 

сградата в края на 2020 г. В края на 2021 г. е извършена и подмяна на подовата 

настилка (ламинат) в четири работни помещения на съдебни служители. 

През периода м. юни – м. септември 2021 г. е извършено 

архитектурно заснемане, конструктивно обследване и е издаден технически 

паспорт. В резултат на това е получена ясна представа за актуалното и 

действително състояние на сградата, обосноваващо необходимостта от извършване 

на наложителни текущи и основни  ремонтни дейности. Съгласно издадения 

Технически паспорт (ТП), в т. 2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната 

експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки (в 

съответствие със съществените изисквания по чл. 169 от ЗУТ), са отразени 

необходимите за извършване дейности за изпълнение на описаните задължителни 

мерки, ведно с посочени основни видове строително-ремонтни дейности и 

прогнозни цени. Част от тях (по т. 2.1. Част архитектурна) са заложени в 

проектобюджета за 2022 г. по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА”. Планирано е 

извършването на тези дейности като първостепенни по важност и по време на 

изпълнение през следващата календарна година, а именно: Основен ремонт на 

Сутерен 1 и Сутерен 2, основен ремонт на балкони и парапети, ремонт на 

стълбище, преградни зидове и пукнатини по конструкцията на сградата. 

Прогнозната стойност за извършване на тези дейности е заложена в размер на 125 

000 лв. Тъй като първата стъпка, която следва да се предприеме, за да се пристъпи 

към изпълнение на задължителните мерки в Техническия паспорт, е изработване на  

инвестиционен проект, е необходимо сключването на договор  за изработване на 

инвестиционен проект и авторски надзор. В тази връзка, при планирането на 

инвестициите за строителство през 2022 г., е поискано да бъде заложена сумата в 

размер на 23 760 лв. (с вкл. ДДС), представляваща цената на договор за 

изработване на инвестиционен проект и авторски надзор, за да е възможно 

сключването на такъв с възложител Окръжен съд – Кърджали, съответно – 

изработване на инвестиционен проект, въз основа на който да се планира и да 

пристъпи към фактическото изпълнение на задължителните мерки в Техническия 

паспорт.  
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През 2021 г. е извършено и енергийно обследване на сградата на 

Съдебната палата, а през м. ноември, след началото на отоплителния сезон – 

енергийно обследване на водогрейния котел. В резултат на обследването на 

водогрейния котел са дадени препоръки относно ефективността на отоплителната 

инсталация, а именно: да се демонтира съществуващата и да се изгради нова такава 

(вкл. отоплителни тела, тръбна мрежа и арматура) за осигуряване на сигурна 

работа през отоплителния сезон и постигане на параметри на микроклимата в 

съответствие с изискванията на нормативната уредба. Крайните оценки по 

обследваните показатели са, както следва: енергийни характеристики на котела – 

не може самостоятелно да осигури потребностите на сградата от отопление; 

ефективност на горивния процес – параметрите на димните газове са повече от 15 

пъти над еталонната норма, а ефективността на горивния процес е под еталонната 

норма; топлинни загуби – завишени са в следствие на демонтиран преден капак на 

котела и липсваща топлинна изолация. 

В края на 2021 г. е извършен ремонт на външното южно стълбище, 

което, с оглед спазване на противоепидемичните мерки и необходимостта от 

разделяне на потоците на движение, се използва за вход -изход на работещите в 

сградата на Съдебната палата. Ремонтът е зададен и като задължителна мярка при 

извършеното обследване на административната сграда за издаване на технически 

паспорт. Същият е извършен по спешност, като наложителен, с оглед настъпващия 

зимен сезон, както и с оглед предотвратяване на съществуващата реална опасност 

при лошото състояние на стълбището от подхлъзване, препъване, падане и 

причиняване на нежелателни телесни увреждания и травми, респ. настъпването на 

трудова злополука. 

Нерешен остава и проблемът с помещенията за адвокати, както и 

помещения за проучване на дела, както в окръжния, така и в районния съд. Няма и 

подходящо помещение за арестанти. Граждани и адвокати имат достъп до всички 

помещения в цялата съдебна палата, което е обусловено, на първо място, от 

нефункционалността на сградата, както и от невъзможността за въвеждане на 

контролиран достъп в Съдебната палата, поради липсата на помещения. 

С цел осигуряване на допълнителни работни помещения за нуждите 

на съда са проведени разговори и разменена кореспонденция за изваждане от 

сградата на съдебната палата на „Информационно обслужване“ и Службата по 

вписванията, които до момента са без резултат. 
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3.2.  Информационно осигуряване 
 

Окръжен съд – Пловдив 

 

В края на отчетния период Окръжен съд – Пловдив разполага със 190 

бр. компютри; 7 бр. сървъри, като 6 бр. са собственост на съда, а 1 бр. е 

предоставен за безвъзмездно ползване от ЦКБ АД; 7 бр. лаптопи; 76 бр. принтери, 

от които собственост на съда са 71 бр., 5 бр. са предоставени за ползване от 

Информационно обслужване АД; 115 бр. UPS, от които 5 бр. са сървърни UPS-и; 20 

бр. мултифункционални устройства; 3 бр. копирни машини; 5 бр. звукозаписни 

системи; 23 бр. скенера; 1 бр. мултимедиен проектор; 9 таблета; 5 диктофона; 

телефон за конферентна връзка. Всички съдийски кабинети, съдебни зали, 

деловодства и стаите на съдебните секретарите са оборудвани с мрежови принтери 

с двустранен печат. 

През 2021 г. са закупени 15 броя нови компютърни конфигурации с 

Windows 10; 5 броя компютри втора употреба Windows 10; 4 бр. принтери втора 

употреба; 3 бр. мултифункционални устройства; 2 бр. 55’’ LCD TV; 1 бр. – 

широкоъгълна уеб камера. 

От ВСС са предоставени 2 броя широкоъгълни уеб камери. 

Обновената през 2021 г. с високоскоростни гигабитови суичове 

вътрешна мрежа за връзка между зали, деловодства, съдебни секретари, съдебни 

помощници и съдии функционира безпроблемно. Работи и оптичната свързаност 

между отделните комуникационни шкафове. Окръжен съд – Пловдив разполага с 

необходимата компютърна и периферна техника за нормална работа на съда. 

През отчетния период съдът работи паралелно със САС „Съдебно 

деловодство“ и Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС), като от 

януари до края на март 2021 г. всички нови дела се образуват и администрират в 

САС „Съдебно деловодство“, а след възобновяването на работата с ЕИСС през 

месец април, новите дела се образуват и администрират в нея, а образуваните 

дотогава продължават в САС „Съдебно деловодство“. 

Във връзка с работата с ЕИСС всички служители и магистрати, които 

имат достъп до системата, разполагат с електронни подписи. Предоставена е и 

възможност за дистанционна работа с ЕИСС, чрез осигурена от ВСС VPN връзка 

на съдиите, пожелали такъв достъп.  

През отчетния период продължава обменът на данни между ядрото 

на ЕИСПП и деловодната програма САС „Съдебно деловодство“ (модул, чрез 

който се зареждат данни за обявените актове в Наказателно отделение към 

националната база, която се администрира от НСлС), както и чрез ЕИСС, ползват 

се приложението „Служебен защитник“ за обмен с Адвокатска колегия – Пловдив, 
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приложението за мобилни устройства „Мобилен призовкар“, чрез което се 

подпомагат дейностите на съдебните призовкари при отразяване в деловодната 

система на информация относно връчването на призовки, съобщения и други 

съдебни книжа. Приложението е интегрирано с функциониращата в съда деловодна 

система САС „Съдебно деловодство“ и вградения модул „Призовкар“. За целта 

всеки един от съдебните призовкари  работи с персонален таблет и инсталирано 

приложение на него. Продължава попълването на електронните папки на делата 

чрез сканиране на документите от тях. 

През 2021 г. за разпределение на дела, в изпълнение на чл. 9 ЗСВ, се 

използват две системи -  внедрената от ВСС, считано от 01.10.2015 г., 

Централизирана система за случайно разпределение на дела и модула за 

разпределение на дела в ЕИСС. Протоколите за образуване и разпределяне на 

делата се подписват от разпределящите с електронен подпис. Същите се 

публикуват автоматично и са общодостъпни през сайта на ВСС.  

Случаен електронен избор се използва и при избор на съдебни 

заседатели по наказателни дела и избор на ЧСИ, изразили съгласие за събиране на 

вземания в полза на съдебната система. 

Всички съдии имат пълен достъп до закупения правно-

информационен продукт „Апис“, с модули „Апис-Право“, „Апис-Практика“, 

„Апис-Евро право“ и „Апис-Регистър“, даващ възможност на магистратите за 

запознаване с правото и практиката на ЕС, също и ползването на нормативни 

актове и съдебна практика от европейското право и достъп до фирмените 

регистрации. 

Web-базирана счетоводна програма КОНТО, програма „Аладин“ – 

модул „Работна заплата“, програма „Стил“, модул „Личен състав и ТРЗ“ и 

програмен продукт „Банка и каса“, продължават да се използват успешно във 

връзка с финансовата и счетоводна дейност на съда. 

Още през 2010 г., в изпълнение на Наредба № 14/2009 г. на МП и 

МРРБ е създадена необходимата организация за извършване на справки чрез 

отдалечен достъп до НБД „Население“ към ГД „ГРАО“. Информацията се 

предоставя от Националната база данни „Население” чрез отдалечен достъп с 

потребителски интерфейс. Предоставянето на данни се извършва по защитен канал 

с ползване на универсален електронен подпис, издаден в съответствие с 

изискванията на Закона за електронните документи и електронния подпис. 

Утвърдени са вътрешни правила за начина на осъществяване на справките и 

тяхното документиране, за да се гарантира ползването на базата данни само за 

целите на правораздаването. Достъпът до НБД „Население“ се ползва ежедневно за 

справки по висящи дела и е от голямо значение за бързината на съдебното 

производство. От 2021 г. могат да се извършват справки в НБД и през ЕИСС, като 

това може да се извърши от всички потребители на ЕИСС, като се посочи акт на 
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съда, в който се разпорежда да се извърши исканата справка. Информация 

за генерираните справки по конкретно дело се прехвърля автоматично в 

електронната папка по делото. 

И през този отчетен период оправомощените съдебни служители 

деловодители, които имат акаунти за достъп до базата на Имотния и Търговския 

регистри чрез електронен подпис, извършват справки за нуждите на 

правораздаването в Окръжен съд – Пловдив. За достъп до регистрите и извършване 

на справки в тях действат утвърдени вътрешни правила. 

Всички съдии и част от съдебната администрация разполагат с 

високоскоростен достъп до интернет. И през отчетната година в Съдебната палата 

функционира безжична (WIFI) мрежа, чрез която е осигурен свободен достъп на 

граждани, съдии и служители до Интернет.  

На всички компютри е инсталиран антивирусен продукт „ESET 

Endpoint Antivirus”, който комуникира с локален “ESET Security Management Center 

Server” посредством агенти. Лицензът е предоставен от ВСС. 

От 2019 г. в резултат изпълнението на проект „Доразвитие и 

централизиране на порталите в Сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до 

информация, е-услуги и е-правосъдие“ работи сайта на Окръжен съд – Пловдив 

(plovdiv-os.justice.bg), който е унифициран по съдържание и структура на 

информацията, включително функционалностите и онлайн услугите. Уебсайтът на 

съда предоставя актуална информация за дейността на Окръжен съд – Пловдив. 

Такава информация може да бъде получена от граждани и адвокати и в 

Информационния център на входа на Съдебната палата.  

Монитори за оповестяване на графиците за съдебни заседания са 

монтирани в централното фоайе и в Информационния център. Пред всяка съдебна 

зала работи отделен монитор, с актуална информация за делата, които в момента се 

разглеждат там. През 2021 г. е монтирано допълнително табло при входа на зали 7, 

8, 9 и 10, за улеснение на служителите на съдебната охрана, на граждани и на 

адвокати, които могат да следят хода на заседанията във всички зали на Окръжен 

съд – Пловдив, без да влизат в сградата и това спомага за спазване на дистанцията в 

пространството пред залите при изчакване започването на делото, за което лицата 

са призовани. 

През отчетния период продължава да функционира изградената 

вътрешно-информационна система, която позволява своевременния обмен на 

информация между ръководството на съда, съдиите и съдебните служители и 

допринася значително за подобряване комуникацията между тях. 

В служба „Регистратура“ и в деловодство на Търговско отделение 

продължават да функционират два броя ПОС-терминални устройства, посредством 

които граждани и фирми могат да извършват директни плащания по транзитната 

сметка на съда чрез дебитни и кредитни карти, като вече може да се плаща и с 
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безконтактни карти. Това улеснява граждани и адвокати, тъй като води до 

пестене на време, а така също и на средства, предвид обстоятелството, че при това 

плащане не се дължи такса за обслужване.  

На основание подписано на 21.05.2018 г. споразумение между 

Национална агенция за приходите и Висш съдебен съвет за взаимодействие във 

връзка с осигуряването на достъп на органите на съдебната власт до електронни 

услуги на НАП (за безвъзмездно предоставяне по служебен път на информация от 

НАП, необходима на съдилищата, за изпълнение на разпоредбите на чл. 47, ал. 3 от 

ГПК), Окръжен съд – Пловдив извършва справки в портала за e-услуги на НАП за 

нуждите на правораздаването. 

И през този отчетен период се използва „Информационната система 

за издаване на електронни свидетелства за съдимост“ на Министерството на 

правосъдието на лица, по отношение на които нормативен акт предвижда служебно 

установяване на съдебния статус. 

За целите на правораздаването Окръжен съд – Пловдив извършва 

служебни справки във функционалния модул „Единство 2“ на информационната 

система на Нотариалната камара на Република България. Нотариалната камара 

предоставя достъп до извлечения на документи, за които по силата на закон се 

изисква нотариално удостоверяване на подпис и до сканирани образи на документи 

с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието извършени 

едновременно. 

Адвокати и страни по дела, след регистрация, могат да получат 

електронен достъп до делата чрез Единния портал за електронно правосъдие 

(ЕПЕП), разработен по проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане 

на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен 

портал на съдебната власт“. След промяна в правилата за достъп до дела в ЕПЕП от 

м. август 2021 г. може да се предоставя достъп и до наказателни дела. За да бъдат 

данните в ЕПЕП актуални се осъществява непрекъсната комуникация със САС 

„Съдебно деловодство“ и  ЕИСС. 

Съгласно сключено споразумение между Окръжен съд – Пловдив и 

Адвокатска колегия гр. Пловдив за сътрудничество чрез безплатен обмен на 

информация и съобщения, през отчетния период продължава да се използва 

софтуерна система „Удостоверител на документи“. Чрез нея се изпращат 

документи в електронен вариант от електронната папка на делата от Окръжен съд - 

Пловдив до адвокати, вписани в регистъра на АК - Пловдив, като във връзка с 

епидемичната обстановка в страната, системата е надградена с възможността и 

адвокатите да изпращат документи до деловодствата в съда по електронен път. В 

края на отчетния период споразумението е прекратено, поради отпадане на 

необходимостта от системата, предвид възможността за достъп до всички видове 

дела чрез ЕПЕП. 
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И през 2021 г. за двустранна кореспонденция Окръжен 

съд – Пловдив използва Системата за сигурно електронно връчване на Държавна 

агенция „Електронно управление“. През годината стратира и Електронният 

публичен регистър на отводите.  

Във връзка с епидемичната обстановка в страната е направена 

организация за провеждане на видеоконферентни връзки, като в две от залите са 

монтирани 55“ LCD TV-дисплеи и широкоъгълни уеб камери, като се използват 

програмите Skype и закупен лиценз на ZOOM. Тези екрани се използват и при 

възпроизвеждане на видеозаписи по дела на Окръжен съд – Пловдив. 

Закупените през 2020 г. индивидуални камери и слушалки с 

микрофон, инсталирани на съдийските компютри, продължават да се използват за 

провеждането на общи събрания на съдиите и други дистанционни мероприятия, 

като обучения, участия в дискусии на комисии и др.  

 

Окръжен съд - Стара Загора 

 

През 2021 г. са закупени две големи многофункционални устройства 

и три високоскоростни документни скенери. Изградена е виртуална IP свързаност 

за нуждите на ВСС и съдилищата. 

Локалната компютърна мрежа на Окръжен съд– Стара Загора е 

изградена през 1999 г., като към момента наброява над 120 работни точки, от които 

75 са работните места на всички съдии, специализираната и общата 

администрация, шестте съдебни зали на съда. Пълният опис на компютърната и 

периферна техника обхваща над 280 позиции –  компютърни конфигурации, 

периферия, сървъри, мрежови устройства и др. Компютърната мрежа на съда се 

обслужва от два сървъра, които са в експлоатация  съответно от  2013 г. и 2017 г. 

Извън локалната мрежа е компютърната конфигурация в Регистратура 

”Класифицирана информация”, която, от съображения за сигурност, не е свързана с 

Интернет. 

От 2012 г. в Търговско отделение функционира работно място тип 

„отдалечено“ на Агенцията по вписванията с цел изпращане по електронен път на 

съдебните актове, подлежащи на вписване или обявяване в Търговския регистър. 

Всички бази – данни се архивират всяка нощ, като се създават още две копия, едно 

от които е върху външен мрежов сторидж тип NAS в експлоатация от 2016 г. 

И в шестте съдебни зали на съда има звукозаписна техника и 

контролни монитори пред съдебния състав.  

Съдът разполага със седем електронни информационни табла от 2015 

г., като шест от тях са пред съдебните зали на съда и едно обединяващо, 

разположено във фоайето на първия етаж.  



 

 

 

89 

 

От 2015 г. в Окръжен съд – Стара Загора  е осигурена 

възможността за разплащане на суми по сметките на съда през две ПОС– 

терминални устройства,  разположени в служба “Регистратура”.  

Всички новопостъпили дела се разпределят по докладчици при 

спазване на принципа за случайния избор. До 01.04.2021 г. разпределението се 

извършва чрез Централизираната система за случайно разпределение на дела, от 

същата дата и към момента – чрез ЕИСС. На случаен принцип се разпределят и 

съдебните заседатели. Продължава да се използва и деловодната програма САС 

“Съдебно деловодство”, в която се довършват образуваните в нея дела преди 

въвеждането на ЕИСС. 

Ежедневно финализиращите съдебни актове се изпращат към 

ЦУБИПСА и ЕПЕП. С допълненията в САС “Съдебно деловодство” от 2014 г. 

съдът подава в реално време данни към ядрото на ЕИСПП, регламентиран е редът и 

са определени лицата с права на достъп до статистическите и типови справки от 

ядрото на ЕИСПП. От април 2016 г. е инсталирано и функционира 

комуникационно приложение за осъществяване на електронен обмен на данни 

между САС “Съдебно деловодство” и софтуерна система “Служебни защити”. От 

ноември 2018 г. е активиран и обмена на данни между САС “Съдебно деловодство” 

в  Окръжен съд – Стара Загора и ЕПЕП. В съда е създаден и работи механизъм за 

получаване в електронен вид на обвинителните актове и предложенията за 

споразумение от Окръжна прокуратура - Стара Загора и “прикачването” им в 

електронната папка на съответното дело в ЕИСС.  

Съдът използва уеб–базиран програмен продукт “Каса и банка”, 

разработен от “Информационно обслужване”АД – клон Пловдив, за 

осчетоводяване дейността на вещите лица. По електронен път се подава 

информация от съда към НАП, НОИ, НСИ, Агенция по обществени поръчки.  

През отчетния период продължава използването но мрежов вариант 

на правно – информационната система Апис7–модули, Апис–Право, Апис–

Практика, Евро–Право, Апис–Време, Апис–Конструкции, Апис–Регистър и 

EUROCASES.  

Изцяло новият интернет сайт на Окръжен съд–Стара Загора 

/https://stzagora-os.justice.bg/ действа от края на 2019 г., след унифициране 

сайтовете на съдилищата от ВСС. На него е прехвърлена всичката досегашна 

информация, съдържаща се в предишния сайт, а именно: кратка историческа 

справка, подробна карта на съдебния район, съдебните актове, препратка към 

ЦУБИПСА; списъци на вещи лица, синдици, множество вътрешни правила и др. 

полезна информация.  

Два от аспектите на сигурността (програмен и организационен) на 

работа и защита на информацията в съда са осигурени чрез антивирусен софтуер 

https://stzagora-os.justice.bg/
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ESET Endpoint Antivirus с лиценз, предоставен от ВСС и “Правила за 

използване на програмни продукти и Интернет в Окръжен съд–Стара Загора”.  

Остава проблемът с локалната компютърна мрежа на Окръжен съд–

Стара Загора, изградена през 1999 г., т.е. структурното окабеляване е вече над 20 

години. Все по–наложително е пълното й обновяване с кабели от по–висока 

категория, позволяващи пренос на данни с по-висока скорост.  

 

Окръжен съд – Пазарджик 

 

През 2021 г. продължава обновяването на техника с бюджетни 

средства на съда. 

На вътрешната страница на съда се публикуват графици, новини и 

съобщения, заповеди, учебни материали, вътрешни правила, тълкувателни решения 

на ВКС, информация за предстоящи събития. 

Продължава воденето на уеб-базиран електронен регистър на 

издадените удостоверения за електронен подпис, в изпълнение на приетия от Висш 

съдебен съвет „Правилник за вътрешния ред за използването на електронен подпис 

и електронна идентификация от органите на съдебната власт“.  

В изпълнение на проект по Оперативна програма „Добро 

управление“ с наименование „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор 

„Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“, се 

реализира унифициран шаблон за съдържанието на интернет страниците на 

съдилищата. Страницата на Окръжен съд – Пазарджик https://pazardzhik-

os.justice.bg се актуализира ежедневно и предоставя на потребителите актуална и 

полезна информация. 

През 2021 г. продължава успешната интеграция с външни системи на 

Министерство на правосъдието, Прокуратура на Република България, както и с 

Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). 

От 01.04.2021 г. по график, изготвен от Висш съдебен съвет, в съда е 

възобновена работата си в Единната информационна система на съдилищата 

(ЕИСС).  

През 2021 г. в Окръжен съд – Пазарджик е внедрен публичен 

регистър на отводите (ЕПРО), в изпълнение на изискванията за обществена 

поръчка с предмет „Разработване и внедряване на електронен публичен регистър 

на отводите“, в изпълнение на проект „Осигуряване на софтуерна и методическа 

обезпеченост, и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция 

на корупцията в съдебната власт”, Договор № BGO5SFOPOO1-3.001-0016-

CO1/17.O7.2O16 г., процедура BGO5SFOPOO1-3.001 - „Стратегически проекти 

в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в 

съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и 
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електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2O14-2O2O г.” по 

Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“ на Оперативна 

програма „Добро управление” 2014-2020. 

През 2021 г. е подновен софтуерен лиценз за платформа за видео 

конференции за Windows, Mac, Android и iOS. Чрез ZOOM се провеждат общи 

събрания на съдиите, осъществяват се и видеоконферентни връзки с места за 

изпълнение на наказанието “лишаване от свобода”, при спазване на нормативните 

изисквания за това. 

Окръжен съд – Пазарджик е предприел необходимото за 

провеждането на онлайн заседания в условията на пандемия и промените в ГПК. 

През следващата година е необходимо закупуването на допълнителна техника за 

по-добро оптимизиране на процесите. 

В изпълнение на препоръки, обективирани в писмо BG05SFOP001-

3.001-0001-С08-М195/31.08.2021 г. на Управляващия орган на Оперативна 

програма „Добро управление“ и указанията по т.16.1.1 и 16.1.2., приети в заседание 

на Пленума на Висш съдебен съвет, проведено на 14.10.2021 г., е създадена 

необходимата организация за създаване на пълни електронни досиета по всички 

дела, пълноценно използване на функционалностите, които ЕИСС предоставя, 

удобство, бързина и качество на работата, като в тази връзка са закупени мобилни 

устройства - таблети за тримата призовкари. 

Съгласно указания СК на ВСС относно осигуряване и използване в 

ЕИСС на квалифицирани електронни подписи (КЕП) от съдебните заседатели, 

участващи в състава на съда по наказателни дела като първа инстанция, на 

съдебните заседатели към Окръжен съд - Пазарджик са издадени квалифицирани 

електронни подписи за използване в ЕИСС. 

 

Окръжен съд – Хасково 

 

През 2021 година не е закупена или придобита нова компютърна, 

периферна и копирна техника. 

В края на отчетния период съдът разполага с 66 компютърни 

конфигурации, 2 компютъра, 12 монитора, 3 лаптопа, 6 мултифункционални 

устройства, 47 принтера (6 от които извън експлоатация), 32 скенера (от които 2 

броя са извън експлоатация, 5 броя са с износени подаващи ролки и често създават 

затруднения при работа), 1 мрежов сторидж, 2 сървъра и един, който не се ползва, 

18 UPS, 3 копирни машини, мултимедия и екран.  

Работата в съда е обезпечена с компютърна техника с добри 

параметри, поддържаща най-новата операционна система.  
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Крайно наложително е закупуването на поне още една копирна 

машина, тъй като наличните, с които са обезпечени деловодствата са недостатъчни. 

За целта е сезиран ВСС.  

От 2007 г. до 10.08.2020 г. съдът работи изцяло с програма за 

управление на съдебни дела САС „Съдебно деловодство” на „Информационно 

обслужване” АД. В нея всички документи по образуваните дела се сканират и се 

поддържа електронна папка по всяко дело в деловодната програма. Всички съдебни 

производства, образувани в ОС – Хасково се водят и в електронен образ на делата, 

като се присъединяват всички съдебни протоколи и съдебни актове, а 

представените молби от страните, заключения на вещи лица, писмени 

доказателства приети в съдебно заседание и други се сканират и присъединяват 

към електронната папка. 

Съгласно решения на Пленума на ВСС на 11.08.2020 г. в ОС- 

Хасково е въведена в експлоатация ЕИСС, от 18.09.2020 г. е спряно въвеждането на 

нови дела в тази система, а от 01.04.2021 г. е възобновена работата с нея. За 

работата с ЕИСС са закупени КУЕП на всички съдии и съдебни служители.  

За времето на преустановяване въвеждането на нови дела в ЕИСС, 

въведените до този момент дела в тази система се довършват и обработват в нея, а 

за образуваните преди въвеждането й и след спирането й е продължена работата 

със САС “Съдебно деловодство“.  

След като с решението на Пленума на ВСС за спиране въвеждането 

на нови дела в ЕИСС от 18.09.2020 г., от същата дата е преустановено и 

разпределението на делата между съдиите-докладчици чрез ЕИСС. Така от 

18.09.2020 г. до 31.03.2021г. вкл. разпределението на делата се осъществява с 

ЦССРД. Чрез същата програма се определят на принципа на случайния подбор и 

член на разширен състав и член на троен състав в случаите, когато член на редовен 

съдебен състав (съгласно заповед за определяне на състави за разглеждане на 

делата в ОС - Хасково) не може да участва. 

От 18.09.2020г.  до 31.03.2021г. вкл. поименният избор на съдебните 

заседатели, които да вземат участие в съдебния състав по всяко дело, определено 

със закон за разглеждане от състав на съда, се извършва чрез електронно 

разпределение на принципа на случайния подбор чрез режим “Разпределение на 

съдебни заседатели” в деловодната програма САС “Съдебно деловодство”.  

След възобновяване на работата с ЕИСС, от 01.04.2021 г. всички 

новопостъпили дела в Окръжен съд – Хасково се образуват и разпределят на 

принципа на случайния подбор чрез ЕИСС, в т. ч. и разпределението на член на 

разширен състав, член на троен състав (извън членовете на предефинирания състав) 

и разпределението на съдебни заседатели.  

През отчетния период функционира и един модул за случаен избор 

на разработената от ВСС програма за случайно разпределение „Law Choice” – за 
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избор на случаен принцип на ЧСИ, на които да се възлага събирането на 

вземания по дела на съда. 

Съгласно решение и указания на ВСС, считано от 01.04.2016 г., 

функционира Системата за изчисляване на натовареността на съдиите (СИНС), в 

която се нанасят всички коригиращи коефициенти, съгласно правилата, утвърдени 

от ВСС. Към настоящия момент в СИНС се отразяват коефициентите само по дела 

образувани преди 01.04.2021 г.  

Всички съдии имат пълен достъп до информационната система 

“АПИС”. За счетоводната дейност се използва бизнес процесор web “КОНТО 66”, а 

за работните заплати се използва се програмен продукт “ПОЛИКОНТ”.  

Ежедневно се извършват справки чрез отдалечен достъп до НБД 

„Население” към ГД „ГРАО”, което допринася за бързината на съдебното 

производство. Чрез отдалечен достъп се извършват също и справки за 

местоработата на ответници по делата чрез електронната услуга на Национална 

агенция по приходите. 

Окръжен съд – Хасково предоставя достъп до електронни съдебни 

дела чрез ЕПЕП, при спазване на утвърдените Вътрешни правила за достъп до 

електронните съдебни дела в ЕПЕП на ВСС, с които е регламентирана 

организацията по предоставяне на достъпа. 

По изпълнявания от ВСС проект „Доразвитие и централизиране на 

порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие” 

през 2018 г. е активиран трансферът на данни от програмата за управление на 

съдебни дела САС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД 

към ЕПЕП. В ЕИСС е реализирана функция за автоматично изпращане на данни 

към ЕПЕП. 

От 01.12.2019 г. интернет страницата на Окръжен съд - Хасково е 

https://haskovo-os.justice.bg/, след като ВСС създаде унифициран шаблон за 

съдържанието на интернет страниците на съдилищата. 

За повишаване качеството на предоставяните услуги и за улеснение 

на гражданите, се предоставя изцяло информацията, която им е необходима: 

- чрез интернет страницата на съда, която предоставя актуална 

информация за Окръжен съд – Хасково, както и за насрочените и свършените дела; 

- чрез информационния център в Съдебна палата – Хасково; 

- чрез информационното табло, поставено на първия етаж от сградата 

и мониторите за оповестяване на графиците за съдебни заседания, монтирани 

непосредствено до входа. 

Чрез въведеното ПОС-терминално устройство се събират приходи, 

свързани с дейността на съда по транзитната сметка и чрез картови плащания по 

чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой. Предимството за 

https://haskovo-os.justice.bg/
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гражданите при заплащане на държавна такса чрез ПОС терминалното 

устройство е, че не дължат такса за обслужване или превод. 

През 2021 г. е продължена работата по въведения в реална 

експлоатация обмен на данни между информационните системи на съдилищата и 

ядрото на ЕИСПП. Окръжен съд – Хасково обменя данни в реално време с ядрото 

на ЕИСПП. 

Окръжен съд – Хасково е сред съдилищата, получили система за 

провеждане на видеоконферентна връзка през 2020 г. по проект BG05SFO001-3.001 

„Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във 

фазите на досъдебното и съдебното производство, включително и при 

трансгранично сътрудничество в правораздаването“, финансиран по Оперативна 

програма „Добро управление“ с бенефициент Министерство на правосъдието и 

партньор Висш съдебен съвет, която е инсталирана в съдебна зала №1. 

Предвид удължената епидемичната обстановка, с цел намаляване 

рисковете от заразяване и разпространение на COVID-19, инсталираната в съдебна 

зала № 1 система за провеждане на видеоконферентни връзки, се използва от 

Окръжен съд – Хасково и Районен съд – Хасково и през 2021 г. при разглеждане на 

наказателни дела, по които подсъдимият е в място за лишаване от свобода, а също 

така и с подсъдими или свидетели по дела извън територията на страната и в 

чужбина. Системата се използва и от други районни и окръжни съдилища, които са 

заявили необходимост от използване на видеоконферентна връзка и съгласували 

датата на съдебно заседание. По този повод е създаден и Регистър на заседанията, 

които се провеждат чрез видеоконференция. 

По същите причини в съдебна зала № 2 на ОС – Хасково, която е 

оборудвана с 3 компютърни конфигурации и уеб камери, продължават да се 

разглеждат въззивни наказателни производства по мерки за процесуална принуда в 

открито съдебно заседание с участието на обвиняемия чрез интернет видеовръзка с 

Областна служба „Изпълнение на наказанията“, сектор „Арести“ – Хасково, през 

комуникационното приложение „Skype“.  

С оглед осъществяването на различни по вид видеоконферентни 

връзки, през 2021 г. в ОС - Хасково е закупен лиценз и за приложението „ZOOM“. 

На съдебните заседатели към съда са осигурени електронни подписи, 

предвид влезлите в сила на 30.06.2021 г. изменения в НПК, с които е предвидено 

подписване на съдебните актове с квалифициран електронен подпис (КЕП) от 

членовете на съдебния състав и приетите с решение на Съдийската колегия на 

ВСС Указания относно осигуряване и използване в ЕИСС на квалифицирани 

електронни подписи от съдебните заседатели, участващи в състава на съда по 

наказателни дела като първа инстанция, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 2 и т. 3 НПК.  
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Окръжен съд – Смолян 

През м. октомври 2021 г. в Окръжен съд – Смолян е доставена 1 бр. 

Web камера „Creative Live Cam Sync 1080p” във връзка с техническо обезпечаване 

на Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС.  

Във връзка с работата с ЕИСС, в съда е доставено, инсталирано и 

конфигурирано оборудване от “A1 България“ ЕАД, съгласно Договор № ВСС-6137 

от 09.04.2021 г.  

 

Окръжен съд – Кърджали 

Към края на отчетния период съдът разполага с общо 37 бр. 

компютърни  конфигурации (9 бр. извън експлоатация), 3 бр. сървъри (1 бр. извън 

експлоатация), 4 бр. преносими компютри (1 бр. извън експлоатация), 28 бр. 

принтери (5 бр. извън експлоатация), 15 бр. скенери (4 бр. извън експлоатация), 53 

бр. UPS (18 бр. за бракуване), 2 бр. копирни машини и 2 бр. цялостно аудио 

оборудване за звукозапис на съдебни заседания за съдебна зала. 

Окръжен съд – Кърджали има изградена локална компютърна мрежа, 

като е осигурен достъп до мрежата на всички работни места в съда, вкл. и в 

съдебните зали. Всички съдии от съда ползват правно-информационна система 

"Апис 7", а главният счетоводител на съда ползва счетоводна програма “Бизнес 

процесор WEB-Конто”, както и програма за работни заплати „Омекс-2000”.  

През отчетния период своевременно се актуализира информацията на 

интернет-страницата на съда по отношение банкови сметки, персонален състав на 

съдиите, имената на вписаните в Адвокатската колегия – гр. Кърджали, 

регистрираните нотариуси, списъците на вещите лица и съдебните преводачи, 

календар на делата за разглеждане за съответната седмица, постановените съдебни 

актове, всички актуални заповеди, свързани с организацията на работа на 

службите, както и друга полезна за гражданите и адвокатите информация. 

През отчетната 2021 г. са изпълнени следните, предвидени през 

годината, технологични нововъведения в информационно-техническото 

обслужване на съда: 

- продължава използването на високоскоростна интернет услуга по 

оптичен кабел; 

– антивирусната защита в съда се извършва с получените лицензи от 

ВСС за антивирусната програма ESET Endpoint Antivirus, която е инсталирана на 

компютрите на съдии и служители; 

– новозакупен през 2021 г. е 1 бр. сървър, с инсталирана операционна 

система Server 2019, като същият е конфигуриран като домейн контролер; 
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- закупени са 4 бр. документни скенера с възможност да 

сканират и неразделени на отделни листове папки, с които са дооборудвани 

работните места на съдебните служители.; 

- поради продължаващата извънредна пандемична обстановка, през 

отчетния период е продължено провеждането на някои съдебни заседания онлайн, 

с помощта на два лаптопа с инсталиран Skype. Необходимо е за нуждите на 

Окръжен съд – Кърджали, а и за ползване от районните съдилища от съдебния 

район, да бъде закупено и внедрено цялостно оборудване за видеоконференция в 

една от съдебните зали. 

С оглед нуждите от обновяване на компютърната техника в съда, през 

м. октомври на 2021 г. е изпратено искане до КПКИТС на ВСС за осигуряване на 

средства за закупуване на 10 бр. компютърни конфигурации, ведно с операционна 

система и 4 бр. скенери, необходими за осигуряване на нормалната работа на част 

от съдиите и съдебните служители. Със свое решение комисията е счела искането 

за 4 бр. документи скенери за целесъобразно, а по отношение на искането за 10-те 

броя компютърни конфигурации, решението е отложено, с оглед планирането на 

централизирана обществена поръчка за доставка на компютърни конфигурации за 

нуждите на съдилищата и ВСС.  

Ежедневно се извършват справки чрез отдалечен достъп до НБД 

„Население” към ГД „ГРАО”, което допринася за бързината на съдебното 

производство. Чрез отдалечен достъп се извършват също и справки за 

местоработата на ответници по граждански и търговски дела чрез електронната 

услуга на Национална агенция по приходите. Оправомощени служители от 

специализираната съдебна администрация обявяват съдебни актове в търговския 

регистър по партидата на търговци, по отношение на които има образувани дела по 

несъстоятелност.  

 

 

VI. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА НА 

СЪДИЛИЩАТА И ОБЕЗПЕЧЕНОСТТА НА АПЕЛАТИВНИЯ РАЙОН 

 

Предмет на тази част от годишния доклад е сравнение на 

показателите за натовареност на Апелативен съд - Пловдив и на окръжните 

съдилища в апелативния район, с тези за страната, като основа за анализ и 

преценка на необходимостта от кадрови или други реорганизации в съдебния 

район. 
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1. Натовареност 

 

Най-добрата мярка за обема на правораздавателна работа през 

годината е сравнението му с показателите за средна месечна натовареност на съдия 

за страната на равните по степен съдилища. Необходимо е да се сравняват не само 

данните за натовареност по щат, а и тези относно действителната натовареност, за 

да се получи вярна представа за реалното положение. Тъй като до момента на 

страницата на ВСС не са публикувани годишните статистически отчети за цялата 

изминала година, данните за средна натовареност на съдия в страната са взети от 

статистическите таблици за  2020 г. По  отношение на работата на АС - Пловдив, 

това сравнение е, както следва: 

 

 

- натовареност по щат 

 

показател АС- Пловдив средно за страната за 2020 г. 

дела за разглеждане 7,47 (6,70) 7,80 

свършени дела 6,26 (5,85)  6,22 

/в скоби е натовареността по щат за 2020 г./ 

 

- действителната натовареност 

 
 

показател АС - Пловдив средно за страната за 2020 г. 

дела за разглеждане 7,85 (7,55)   8,23 

свършени дела 6,58 (6,60)   6,56 

/в скоби е действителната  натовареност за 2020 г./ 

 

Данните показват, че натовареността на Апелативен съд - Пловдив 

през 2021 г. по двата показателя бележи ръст през отчетния период. Основната 

причина за него е увеличаването на постъпленията на всички видове дела, като най-

сериозното е при търговските – над 200 бр., спрямо 2020 г.  

 

Окръжните съдилища следва да бъдат сравнявани с другите от тази 

степен, при което данните са следните: 
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- натовареност по щат 

окръжен съд към дела за разглеждане към свършени дела 

Пловдив 11,83 (10.90)  9,43 (8,46)  

Стара Загора 11,77 (11,43)  9.55 (9,09)  

Пазарджик  9,20  (8,47) 7,65 (6,83)  

Хасково 11,06 (10,44)  8,20 (7,34)  

Смолян  5,42 (6,31)  4.06 (5,35)  

Кърджали  6,21 (6,83)   4,82 (5,44)  

средно за страната 2020 г.               11,99              9,21 

(в скоби е натовареността по щат за 2020 г.) 
 

 

Действителната месечна натовареност, отчетена по показателите дела 

за разглеждане и свършени дела, дава още по - ясна представа за реалната работа в 

съдилищата: 

 
 

окръжен съд към дела за разглеждане към свършени дела 

Пловдив 13,48 (12,69)  10,74 (9,85)  

Стара Загора 12,47 (12,00)  10,12 (9,54)  

Пазарджик              10,86 (9,17)  9,04 (7,39)  

Хасково 13,27 (12,16)   9,84 (8,56)  

Смолян 7,61 (9,17)   5,71 (7,78)  

Кърджали 7,30 (8,03)   5,57 (6,40)  

Средно за страната 2020 г.               14,39            10,43 

    (в скоби е действителната натовареност за 2020 г.) 

 

От изнесените данни е видно, че през 2021 г. се е увеличила 

натовареността – по щат и действителна, на окръжните съдилища в Пловдив, 

Хасково, Стара Загора и Пазарджик, като най – натоварени са първите три. 

Преустановена е тенденцията на увеличение на натовареността по двата показателя 

в Окръжен съд – Смолян и Окръжен съд – Кърджали, която се наблюдаваше при тях 

през предходните години. 
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Както за Апелативен съд – Пловдив, така и за окръжните съдилища 

в апелативния район продължава да се запазва разликата между натовареността по 

щат и действителната такава. Тя се дължи на незаетите с години свободни съдийски 

щатове (обявени и необявени на конкурси), за запълването на които се налага да се 

прилага институтът на командироването, макар и не в пълен обем. Следва да се 

отбележи и това, че действителната натовареност на съдиите в Апелативен съд – 

Пловдив и в окръжните съдилища в Пловдив и Пазарджик реално е по-висока. През 

изминалата година двама съдии от Апелативен съд – Пловдив, двама от Окръжен 

съд – Пловдив и един от Окръжен съд – Пазарджик са изключвани поетапно до 

окончателното спиране от разпределението на различни групи дела, поради 

предстоящото им пенсиониране. Така, на практика, се намалява броят на съдиите, 

между които се извършва разпределението на постъпващите дела и води до 

увеличаване на тяхната натовареност, но няма как да бъде отчетено статистически. 

Отделен е въпросът, че освен с пряката им правораздавателна работа, всички съдии 

са натоварени да извършват и други дейности като участие в различни комисии, 

работни групи и др., за което също, до момента, не са създадени и приети стандарти 

за отчитането им. 

2. Обезпеченост на съдебния район 

Мерило за кадровата обезпеченост на самите съдилища е 

съотношението служители/съдии, респ., специализирана администрация/съдии. В 

Апелативен съд - Пловдив то е съответно 1/1.24, и 1/0.83 при средно за апелативните 

съдилища в страната 1/1.33 и 1/0.91 за 2020 г.  

При тези данни е видно, че в Апелативен съд – Пловдив 

съотношението по посочените два критерия е под средното за страната, а в 

сравнение с всеки от останалите съдилища от същото ниво – то е и най-ниско. През 

последните близо десет години няма увеличение на щатовете за съдебни служители  

в съда, с изключение на 2017 г., когато бе разкрита 1 щатна бройка за длъжността 

„връзки с обществеността“. Отправяните в тази връзка мотивирани предложения до 

СК на ВСС, включително и през отчетната година, за увеличаване на щата с 1 щатна 

бройка за длъжността „съдебен помощник“ и с 2 – за „съдебен деловодител“, не бяха 

удовлетворени, дори и частично, като така и не станаха ясни конкретните причини 

за това. Всички промени в структурата на съдебната администрация в съда, 

извършени през последните години за обезпечаване на пряката правораздавателна 

работа с необходимия брой съдебни служители от специализираната администрация, 

са в резултат на извършени вътрешни реорганизации и трансформации на щатове от 

общата администрация. 
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За окръжните съдилища в страната съотношението на общ брой 

съдебни служители/съдии и специализирана администрация/съдии за 2020 г. са 

съответно 1/2.07 и 1/1.57.  

За окръжните съдилища в Пловдивския апелативен район данните се 

съдържат в следващата таблица.  

окръжен съд 
съдии/общо съд. 

служители 

съдии/спец. 

администрация 

Пловдив 1/1.90 1/1.53 

Стара Загора 1/2.30 1/1.70 

Пазарджик 1/2.00 1/1.35 

Хасково 1/2.33 1/1.67 

Смолян 1/2.15 1/1.54 

Кърджали 1/2.10 1/1.30 

Средно за страната за 2020 г. 1/2.07 1/1.57 

 

От изнесените данни е видно, че съотношението на съдиите спрямо 

общия брой на съдебните служители е около средното за страната, като само в 

Окръжен съд – Пловдив и Окръжен съд – Пазарджик то е под него. Същото се 

отнася и за съотношението на съдиите спрямо съдебните служители от 

специализираната администрация, като по този критерий под средното ниво, освен 

посочените две съдилища са и тези в Кърджали и в Смолян. Преодоляването на 

несъответствието по тези показатели за окръжните съдилища в страната донякъде бе 

преодоляно с разкриването на нови щатове за съдебни служители от 

специализираната администрация (съдебни помощници, съдебни деловодители и 

секретари), особено с увеличението им през предходната година. Продължават да 

липсват обаче единни стандарти и критерии, които да се съблюдават при вземане на 

решения за разкриване, респ. за съкращаване, на щатни бройки за съдебни 

служители в съдилищата. Така например, неясно защо с години продължава да не се 

отпуска щат за длъжността „управител сгради“ в окръжните съдилища в Пазарджик 

и Кърджали, при положение, че стопанисването на съдебните палати е възложено на 

председателите на тези съдилища, които се нуждаят от квалифицирана помощ при 

управлението на сградите, помещенията, пристройките и прилежащите им  

съоръжения. Отделен е въпросът, че дори и при наличие на щат и успешно проведен 

конкурс, се оказва изключително трудно спечелилият го кандидат да бъде 

мотивиран да остане на работа, след запознаването му с нейния действителен обем и 

съпоставянето му с предлаганото за нея трудово възнаграждение (показателен в тази 

насока е примерът с Окръжен съд – Хасково) 
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VІI. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА РАЙОННИТЕ 

СЪДИЛИЩА В ПЛОВДИВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН 

Съд. район/ 
Районен съд 

Постъпили 

дела 

Дела за 

разглеждане 

Свършени дела 

Всичко В срок до 3 месеца 

Брой % 

Район на ОС Пловдив 

РС Пловдив 29104 35299    29605 23684 80% 

РС Асеновград 3562 4215 3759 3216 86% 

РС Карлово 2663 3110 2679 2277 85% 

РС Първомай 972 1163 953 754 79% 

Район на ОС Стара Загора 

РС Стара Загора 9151 10358  9389 8308 88% 

РС Казанлък 5289 6080 5493 4863 86% 

РС Раднево 1239 1388 1289 1202 93% 

РС Чирпан 1465 1658 1504 1375 91% 

РС Гълъбово 749 882 785 665 81% 

Район на ОС Хасково 

РС Хасково 4409 5176 4464 3830 86% 

РС Димитровград 2691 2988 2637 2288 87% 

РС Свиленград 1928 2090 1979 1854 94% 

РС Харманли 1897 2126 1908 1678 88% 

РС Ивайловград 231 268 210 174 83% 

Район на ОС Пазарджик 

РС Пазарджик 6567 7639 6712 5489 82% 

РС Пещера 1840 2023 1791 1621 91% 

РС Велинград 1858 2201 1871 1534 82% 

РС Панагюрище 1202 1440 1163 1019 88% 

Район на ОС Смолян 

РС Смолян 2002 2293 2068 1919 93% 

РС Девин 626 714 611 540 88% 

РС Чепеларе 365 418 384 345 90% 

РС Мадан 555 647 567 513 90% 

РС Златоград 342 426 376 296 79% 

Район на ОС Кърджали 

РС Кърджали 3127 3473 3206 2895 90% 

РС Момчилград 977 1115 979 918 94% 

РС Крумовград 377 435 392 352 90% 

РС Ардино 275 324 292 267 91% 

Общо 81573 95451 83060 70263 87% 

(Данните в таблицата са от годишните отчетни доклади на ОС и РС за 2021 г.) 
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От данните в таблицата е видно, че през 2021 г. най - голям брой 

постъпили, разгледани и свършени дела има в Районен съд – Пловдив, следван от 

Районен съд - Стара Загора и Районен съд – Пазарджик. Най-малък по тези 

показатели е броят на делата в Районен съд – Ивайловград, Районен съд Ардино и 

Районен съд – Златоград. 

Най - висок процент на свършените в 3-месечен срок дела са 

постигнали районните съдилища в Свиленград  и Момчилград – 94%, а най-нисък – 

79% е на Районен съд - Първомай и Районен съд – Златоград. 

Съд. район/ 
Районен съд 

Брой дела за 

разглеждане 

Брой 

свършени 

дела 

Брой 

съдии - 

по щат 

Натовареност по щат 
Действителна 

натовареност 

към делата за 

разглеждане 

към свършените 

дела 

към делата за 

разглеждане 

към 

свършените дела 

Район на ОС Пловдив 

РС Пловдив 35299 29605 60 49.03 41.12 62.15 52.12 

РС Асеновград 4215 3759 8 43.91 39.16 56.96 50.80 

РС Карлово 3110 2679 6 4319 37.21 44.43 38.71 

РС Първомай 1163 953 2 48.46 39.71 48.46 39.71 

Район на ОС Стара Загора 

РС Стара Загора 10358 9389 21 41.10 37.26 51.79 46.95 

РС Казанлък 6080 5493 10 50.67 45.78 56.30 50.86 

РС Раднево 1388 1289 2 57.83 53.71 60.35 56.04 

РС Чирпан 1658 1504 2 69.08 62.67 69.08 62.67 

РС Гълъбово 882 785 2 36.75 32.71 40.23 35.68 

Район на ОС Хасково 

РС Хасково 5176 4464 10 43.13 37.20 46.52 40.12 

РС Димитровград 2988 2637 6 41.50 36.63 52.06 45.94 

РС Свиленград 2090 1979 4 43.54 41.23 40.19 39.06 

РС Харманли 2126 1908 5 35.43 31.80 51.60 46.31 

РС Ивайловград 268 210 1 22.33 17.50 14.89 11.67 

Район на ОС Пазарджик 

РС Пазарджик 7639 6712 18 35.37 31.07 53.24 46.78 

РС Пещера 2023 1791 4 42.15 37.31 67.43 59.70 

РС Велинград 2201 1871 5 36.68 31.18 40.76 34.65 

РС Панагюрище 1440 1163 3 40.00 32.31 72.00 58.15 

Район на ОС Смолян 

РС Смолян 2293 2068 5 38.22 34.47 48.79 44,00 

РС Девин 626 611      2 29.75 25.46 29.75 25.46 

РС Чепеларе 418 384 2 17.42 16.00 21.90 19.20 

РС Мадан 647 567 2 29.93 23.63 32.35 28.35 

РС Златоград 426 376 2 18.00 16.00 18.00 16.00 
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Район на ОС Кърджали 

РС Кърджали 3473 3206 7 41.35 38.17 45.70 42.18 

РС Момчилград 1115 979 2 46.46 40.79 46.46 40.79 

РС Крумовград 435 382 2 18.13 16.33 18.13 16.33 

РС Ардино 324 292 2 13.50 12.17 36.00 32.44 

Общо 
 

95451 
 

83060 
 

195 40,79 35,50 45,39 40,02 

    

   (Данните в таблицата са от годишните отчетни доклади на ОС и РС за 2021 г.) 

 

От данните в таблицата е видно, че най-високата действителна 

натовареност към дела за разглеждане има в Районен съд – Панагюрище (72.00), 

следван от Районен съд – Чирпан (69.08) и Районен съд – Пещера (67.43), а спрямо 

свършените дела – в Районен съд – Чирпан (62.67), Районен съд – Пещера (59.70) и 

Районен съд – Панагюрище (58.15). И трите районни съдилища са извън 

областните градове на страната. 

Според статистическите таблици на ВСС за 2020 г. действителната 

натовареност на районните съдилища извън областните градове към дела за 

разглеждане е 39.89 бр. дела и към свършени дела – 33.78 бр. При сравнението с 

нея става ясно, че действителната натовареност на районните съдилища в Чирпан, 

Панагюрище и Пещера е изключително висока. И докато за последните две 

съдилища основната причина за високата им натовареност е незаетите съдийски 

щатове (през продължителен период от време в РС - Панагюрище при три 

съдийски щата  е работил само 1 съдия, в РС – Пещера при 4 щата са работили 2 

съдии), то за Районен съд – Чирпан причината е, че съдийските щатове са 

недостатъчни, което води и до констатираната свръхнатовареност. Тя се дължи 

на обстоятелството, че в Районен съд – Чирпан работят само двама съдии, в 

това число и председателят на съда, след съкращаването на 1 незаетата 

съдийска щатна бройка с решение на Пленума на ВСС – протокол № 

14/22.07.2021 г., с което, впрочем, бяха съкратени съдийски щатове в 

множество други районни съдилища, сред които и тези в Раднево, 

Ивайловград и Свиленград, за да бъдат разкрити в Районен съд – София. По 

тази причина не само действителната, но и натовареността по щат в Районен 

съд – Чирпан са еднакви величини. 
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VIIІ. ОБЩИ ИЗВОДИ 

Постигнатите като цяло резултати сочат, че в съдилищата е 

създадена много добра организация за постигане на бързина и  качество на 

правораздаването, въпреки сериозните предизвикателства, пред които ни изправи 

пандемията от СОVID – 19 за втора година. Между ръководството на Апелативен 

съд - Пловдив и това на съдилищата в апелативния район продължава да съществува 

много добро взаимодействие, като общите проблеми в работата се решават 

съвместно. Констатираните в доклада такива са свързани основно с липсата на 

кадрова обезпеченост, водеща до неравномерна натовареност и с недостиг на 

сградния фонд. Решаващ фактор за тяхното преодоляване е Висшият съдебен съвет, 

респ. Съдийската колегия. За разрешаването им е необходимо да бъдат изработени и 

прилагани единни критерии и стандарти при определяне на броя на щатовете за 

съдии и съдебни служители за еднаквите по степен съдилища, като обективно и 

безпристрастно се съобразява и степента им на натовареност; да се ускорят 

процедурите по обявяване на конкурсите за повишаване в длъжност и преместване 

за свободните щатни бройки, както и извършване на необходимите действия за 

тяхното своевременно приключване, като следва да се работи в посока за тяхното 

децентрализиране; да отпадне формалният подход в комуникацията на ВСС и да 

започне да се осъществява активен диалог със съдилищата, включително и чрез 

срещи по места, за да се избегне приемането на необективни, а понякога и 

безпринципни, решения по съществените и важни въпроси за работа на органите на 

съдебната власт. 

В заключение, изказвам благодарност на всички съдии и съдебни 

служители от съдилищата в Пловдивския апелативен район за проявените висок 

професионализъм и всеотдайност при изпълнение на преките си служебни 

задължения и допълнително възложените им задачи през изминалата година. 

Пожелавам на всички да бъдат здрави, силни, отговорни и мъдри при срещите с 

нови предизвикателства и все така успешни в работата си! 

 

      АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ, 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН 

Пловдив     СЪД – ПЛОВДИВ:    

м. март 2022 г.      (МАГДАЛИНА ИВАНОВА) 


