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Годишният доклад за 2020 г. е изготвен  от Председателя на 

Окръжен съд Пловдив на основание чл.86, ал.1, т.15 от Закона за съдебната 
власт в тясно сътрудничество със съдебния администратор, главния 
счетоводител, ръководителя сектор управление и стопанисване на съдебното 
имущество, съдебния статистик, системен администратор и служителят 
„Връзки с обществеността“, и отчита работата на Окръжен съд – Пловдив и 
на Районните съдилища в Пловдив, Асеновград, Карлово и Първомай, в 
изпълнение на задълженията им по чл.117, ал.1 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 лица и случаи, за 

които се отнасят. 

 

Правораздавателната работа през отчетната 2020 г. година е 
обусловена от географските, демографските и икономическите 
характеристики на съдебния окръг, който съвпада с административно-
териториалните граници на Пловдивска област и обхваща 18 общини, в 4 
съдебни района /фиг. 1/, както следва: 

 
-     Районен съд – Пловдив: общините Брезово, Калояново, 

Кричим, Куклен, Марица, Перущица, Пловдив, Раковски, Родопи, 

Стамболийски, Съединение и Хисаря; 

 

-        Районен съд – Асеновград: общините Асеновград, Садово 

и Лъки; 

 

-        Районен съд – Карлово: общините Карлово и Сопот; 

 

-        Районен съд – Първомай: община Първомай.  
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фиг. 1 

 
Територията на Пловдивска област обхваща 5 972,89 кв. км. 

(5,4 % от тази на страната), с 215 населени места - 19 градове и 196 села. 
Населението на областта се състои от 666 801 жители, което представлява 9,6 
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% от българското население, от които 505 158 живеят в градовете и 161 643 – 
в селата1. В административния център на областта – гр. Пловдив, живеят 347 
851 човека, или 5,2 % от населението на страната.  

Икономиката на област Пловдив е представена много добре на 
национално ниво във всички икономически сектори – аграрен, индустрия и 
услуги, като регионът осигурява 8 % от националния брутен вътрешен 
продукт /БВП/. Пловдивска област е основен аграрно-промишлен 
икономически район на България. В нея са съсредоточени 5,8 % от 
обработваемата земя в страната, както и 5,9 % от използваната земеделска 
площ, 49,5 % от площта на областта е използваема земеделска такава, а 33,5 
% от цялата територия на Пловдивска област е обработваема земя – по данни 
на МЗХГ, анкета БАНСИК. В региона, производството допринася за създаването 
на около 40 % от икономическия продукт, с относително висок дял на 
преработвателната промишленост в сравнение с други региони на България и 
Европа. Пловдив е добре развит строителен център, осигуряващ 5,5 % от 
икономическия продукт на областта, като за разлика от други области, тук  
сектора е съсредоточен основно върху нежилищно строителство – 
индустриални площи, Пловдив е и водещ транспортен и логистичен център в 
страната, като компаниите от този сектор осигуряват 7 % от производството 
в регионалната икономика. Информационните технологии и бизнес услугите 
са сред най-бързо развиващите се сектори, като местният IT сектор създава 
почти 28 % от икономическия продукт на областта. В Пловдивска област 
работят, наети на трудово и служебно правоотношение 222 236 човека, което 
представлява 9.57% от общо наетите по трудови и служебни правоотношения 
в страната. Последно посочените статистики са по данни на НСИ към 
31.12.2019г.   

 
 Движението на част от делата, разглеждани в Окръжен съд 

Пловдив и районните съдилища в региона – наказателните, се определя и от 
общата картина на престъпността в областта. През 2020 г. на територията, 
обслужвана от ОД на МВР – Пловдив, по данни на посочената Дирекция, са 
регистрирани 6 295 престъпления, като е налице спад на извършените 
закононарушения в рамките на 7 % по-малко в сравнение с отчетените през 
2019 г. 6 796 броя. Разкрити са 4 192 престъпления, като 3 599 от тях са 
регистрирани през текущия период, а 593 са регистрирани прояви в 
предходни години. Разкриваемостта възлиза на 57 %, с 9 пункта по-висока в 
сравнение с отчетената през 2019 г. Коефициентът на престъпност, 
отразяващ броя на регистрираните престъпления през отчетния период на 
100 хил. души от населението е 942 единици, със 75 пункта по-нисък от 
отчетния период през 2019 г. – 1 017 престъпления на 100 хил. души.  

 

                                            
0 По данни на НСИ към 20-01-1/08г-  
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През 2020 г. са регистрирани 5 411 престъпления по 
криминална линия. Извършените престъпления против личността са 418 на 
брой, като сред тях регистрираните умишлени убийства са 5, при 8 през 2019 
г., както и 4 опита за извършване на умишлено убийство, при 3 такива през 
2019 г. Половите престъпления са 67, с 10 повече от тези през 2019 г. 
Регистрирани са 26 блудства, с 3 повече от 2019 г., а довършените 
изнасилвания са 4 на брой (при 5 за 2019 г.). 

  
Структурно определящи за криминогенната обстановка в 

региона остават престъпленията против собствеността. Регистрирани са 2 224 
деяния от вида, при 2 518 през 2019 г. С 6 % е намалял броят на 
регистрираните грабежи – 78 за 2020 г., при 83 за 2019 г. Кражбите на 
имущество са 1 521 през 2020 г. (при 1 821 през 2019 г.), т.е. с 300 по-малко. 
Домовите кражби са 261, с 39 % по-малко спрямо предходната година. 
Джебчийските кражби бележат значително намаление през отчетния период 
– 53 за 2020 г. (при 68 през 2019 г.). Отчита се намаление с 44 броя и по 
отношение на кражбите извършени с взлом – 268 за 2020 г. (при 312 за 2019 
г.). През 2020 г. не са регистрирани грабежи по главните пътища и 
автомагистрали, минаващи през територията, обслужвана от ОД на МВР – 
Пловдив. През отчетния период са извършени 207 измами, с 4 по-малко от 
документираните през 2019 г.  

 
Регистрираните престъпления в сферата на икономиката са 878 

престъпни деяния, с 8 % по-малко спрямо 2019 г., когато са документирани 
956 престъпления. 

 
През 2020 г. престъпленията против стопанството, 

кредиторите, парично – кредитната, финансовата и данъчната система са 485, 
при 517 за 2019 г. От тях престъпления против кредиторите – 139 (при 126 за 
2019 г.); престъпления против паричната и кредитната система – 82 (при 98 
за 2019 г.); престъпления против финансовата система – 10 (при 7 за 2019 г.); 
престъпления против данъчната система – 41 (при 71 за 2019 г.); 
престъпления против горското стопанство – 31 (при 51 за 2019 г). 
Регистрирани са и 12 престъпления със средства от еврофондове (при 11 през 
2019 г.). Регистрираните подкупи като основна форма на корупция за 
годината са 18 (при 5 за 2019 г.). 

 
Увеличение през годината се отчита по отношение на 

общоопасните престъпления – 2 219, като техният брой е нараснал с 48. От 
тях с най-високо разпространение са престъпленията по транспорта - 1 233 
броя (1 171 през 2019 г.), следвани от престъпленията, свързани с наркотични 
вещества и прекурсори - 547, които са намалели със 7 %, (при 591 през 2019 
г.). и посегателствата спрямо МПС - 50 (спрямо 58 за 2019 г.), от които 31 са 
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противозаконно отнемане на МПС (при 47 за 2019 г.), както и 204 кражби на 
вещи и части от МПС (при 245 за 2019 г.). 
 

В началото на Отчетния доклад за работата на Окръжен съд 
Пловдив през 2020 г. е разгледана кадровата обезпеченост за периода - съдии 
и съдебна администрация.  

Основната част на доклада касае правораздавателната работа, 
отчетена отделно за наказателните, гражданските и търговските дела, като в 
рамките на тези раздели са изложени данните относно постъпили, разгледани 
и свършени производства, обособени като дела първа инстанция и въззивни 
дела.  

Съобразно чл. 29, ал. 8 от ЗСРС, този доклад представя и данни 
за броя на издадените разрешения за използване на специални 
разузнавателни средства и за изготвените веществени доказателствени 
средства. 

 На основание чл.15, ал.2 от ЗДОИ в доклада е включен и 
годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена 
информация и за повторно ползване на информацията от обществения 
сектор, съдържащ данни за дадените разрешения и откази, с посочване на 
причините за последните.  

Направен е анализ на изпълнението на Комуникационната 
стратегия на съдебната власт 2014 г. – 2020 г. в Окръжен съд – Пловдив.  

Отчетени са също така осъществените дейности по сградния 
фонд и информационното осигуряване на Окръжния съд, с кратко описание 
на изпълнението на бюджета за 2020 г. (приходи и разходи). 

 В същата последователност е разгледана и дейността на 
районните съдилища, с акцент отново на правораздаването по видове дела - 
наказателни и граждански. Включен е и сравнителен анализ на 
натовареността на съдилищата. 

 Към доклада са приложени статистически отчети за работата 
по разглеждането и решаването на делата в Окръжен съд Пловдив и в 
районните съдилища в съдебния район. Използвани са сравнителни таблици 
и фигури – схеми, по отделните показатели за предходните три години  (2017 
г., 2018 г., 2019 г.) и за отчетната 2020 г. 

 
I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
 
През отчетния период щатната численост на Окръжен                    

съд – Пловдив включва 62 съдии и 101 съдебни служители – общо 163 щатни 
бройки. С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол                                
№ 44/15.12.2020 г., на осн. чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, са разкрити 2 щатни 
бройки за длъжността „системен администратор“ в Окръжен съд – Пловдив, 
считано от 01.01.2021 г. /фиг. 2/. 
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Фиг. 2 

 
1. Съдии 
 
През отчетната 2020 г. Окръжен съд – Пловдив разполага с 62 

щата за магистрати със следното разпределение по длъжности: 
- председател (административен ръководител); 
- заместник-председатели - 3; 
- съдии в окръжен съд - 51; 
- младши съдии - 7.  
 
За дейността на Наказателно отделение до 29.10.2020 г. 

отговаря съдия Славка Димитрова, заместник на административния 
ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Пловдив. С решение 
на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 34/13.10.2020 г., на основание 
чл.160 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗСВ за „заместник на административния 
ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Пловдив за 
Наказателно отделение е назначена съдия Мария Шишкова, считано от 
датата на встъпване в длъжност – 29.10.2020 г. 

За дейността на Търговско отделение и Гражданско отделение 
I-ва инстанция до 29.10.2020 г. отговаря съдия Антония Роглева, заместник 
на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд 
– Пловдив. С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол                             
№ 34/13.10.2020 г., на основание чл.160 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗСВ за 
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„заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на 
Окръжен съд – Пловдив за Търговско отделение и Гражданско отделение I-ва 
инстанция е назначена съдия Миглена Площакова, считано от датата на 
встъпване в длъжност – 29.10.2020 г. 

За дейността на Гражданско отделение II инстанция до 
18.09.2020 г. отговаря съдия Румяна Андреева-Атанасова, заместник на 
административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – 
Пловдив. Със Заповед № РД 170/18.09.2020 г. на Председателя на Окръжен 
съд – Пловдив, изпълнението на длъжността „заместник на 
административния ръководител – заместник-председател“ на Въззивно 
гражданско отделение е възложено на съдия Николинка Цветкова, считано от 
18.09.2020 г. до заемане на длъжността след назначаване на титуляр от 
страна на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. С решение на 
Съдийската колегия на ВСС по протокол № 34/13.10.2020 г. и на основание 
чл.160 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗСВ за „заместник на административния 
ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Пловдив за 
Гражданско отделение II инстанция е назначена съдия Николинка Цветкова, 
считано от датата на встъпване в длъжност – 29.10.2020 г. 

За времето до 03.07.2020 г. на отчетната година е била 
свободна длъжността „административен ръководител - председател“ на 
Окръжен съд – Пловдив. Функциите на административен ръководител са 
изпълнявани от съдия Антония Роглева, която на осн. чл. 175, ал. 4, изр. 2, 
във връзка с чл. 168, ал. 7 от ЗСВ, с решение на Съдийската колегия на ВСС 
по протокол № 12/17.04.2018 г., е определена за изпълняващ функциите 
„административен ръководител - председател“ на Окръжен съд – Пловдив, 
считано от 30.04.2018 год. до встъпване в длъжност на нов административен 
ръководител. С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 
23/03.07.2020 г., т. 1, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, съдия Розалия 
Шейтанова е назначена на длъжността „административен ръководител – 
председател“ на Окръжен съд – Пловдив, считано от датата на встъпване в 
длъжност - 24.07.2020 г. 

През отчетния период петима съдии от Окръжен съд – Пловдив 
са командировани в Апелативен съд – Пловдив2, както следва: 

Съдия Величка Белева е командирована да изпълнява 
длъжността „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив за времето от 01.12.2017 г. 
до заемане на мястото чрез конкурс по ЗСВ. Съдия Румяна Панайотова е 
командирована да изпълнява длъжността „съдия“ в Апелативен съд – 
Пловдив за времето от 25.06.2018 г. до заемане на мястото чрез конкурс по 
ЗСВ. Съдия Александър Стойчев е командирован да изпълнява длъжността 
„съдия“ в Апелативен съд – Пловдив за времето от 01.10.2019 г. до 
01.02.2020 г. Съдия Красимира Ванчева е командирована да изпълнява 
длъжността „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив за времето от 01.02.2020 г. 

                                            
1 Със заповеди на председателя на АС Пловдив+ на основание чл- 76 ЗСВ- 
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до заемане на мястото чрез конкурс по ЗСВ. Съдия Михаела Буюклиева е 
командирована да изпълнява длъжността „съдия“ в Апелативен съд – 
Пловдив за времето от 01.10.2018 г. до заемане на мястото чрез конкурс по 
ЗСВ. 

Съответно в Окръжен съд – Пловдив през цялата отчетна 
година са били командировани съдиите от Районен съд – Пловдив  Кръстина 
Димитрова и Таня Георгиева. От Районен съд – Пловдив са били 
командировани и съдиите от Районен съд – Пловдив, както следва: 

- Атанаска Анастасова – за времето от началото на отчетния 
период до 01.09.2020 г. 

- Таня Букова – от 01.06.2020 г. до заемане на свободната 
щатна бройка чрез конкурс; 

- Иван Минчев – от 01.10.2020 г. до завръщането на работа на 
съдия Иван Бонев, като със заповед № ЛС 507/04.12.2020 г., срокът на 
командироването на съдия Минчев е изменен до заемане на щатната бройка 
след провеждане на конкурс.  

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 
14/28.04.2020 г. съдиите Михаела Буюклиева и Надежда Желязкова-
Каличкова са назначени на основание чл. 160 във връзка с чл. 168, ал. 2 от 
ЗСВ на длъжността „заместник на административния ръководител – 
заместник-председател“ на Апелативен съд – Пловдив и считано от 
18.05.2020 г. са отстъпили от длъжността „съдия“ в Окръжен съд – Пловдив. 

През отчетната година, след решение на Съдийската колегия на 
ВСС по протокол № 21/23.06.2020 г., считано от 01.07.2020 г., са встъпили в 
длъжност трима младши съдии – Мирела Чипова, Силвия Алексова и 
Костадин Иванов. През 2020 г., съгласно решение на Съдийската колегия на 
ВСС по протокол №19/16.06.2020 г., младши съдия Анна Дъбова е встъпила в 
длъжност „съдия“ в Районен съд – Пловдив, считано от 01.07.2020 г. 

На съдийски щатове в Районен съд – Пловдив, до завръщане на 
титулярите, считано от 01.07.2020 г. и до настоящия момент са 
командировани младши съдиите от Окръжен съд Пловдив Зорница Тухчиева-
Вангелова, Светослав Узунов и Христо Иванов.  

Кадровата обезпеченост с магистратски длъжности е 
оптимална за ритмично протичане на правораздавателната дейност. 
Затруднения възникват единствено при освобождаване на щатове за 
съдии/младши съдии и дълго отсъствие на съдии/младши съдии по различни 
причини. За преодоляване на тези затруднения и през 2020 година продължи 
практиката на командироване на съдии на свободни щатове или на местата на 
магистрати, ползващи отпуск по чл. 163 и 164 от КТ, която през последните 
години, с оглед продължителността на конкурсните процедури, е единствено 
възможния начин за осигуряване нормалната работа на съда по отделения и 
състави.  

На място в по-горен ранг и заплата „съдия във ВКС/ВАС“ през   
2020 г. е повишена съдия Станислава Бозева. През същия период на място в 
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по-горен ранг и заплата „съдия в АС“ са повишени съдиите Велина 
Дублекова, Веселина Семкова, Даниела Събчева, Миглена Маркова, Петко 
Минев и Росица Кюртова. 

Така, към м. декември 2020 г. от 55 старши съдии (3 незаети щ. 
бр.), 43 имат ранг „съдия във ВКС/ВАС“, 8 са с ранг „съдия в АС“, а 1 е с 
ранг „съдия в ОС“. Общо 51 съдии в Окръжен съд – Пловдив в края на 
отчетния период са с ранг, по–висок от заеманата длъжност – 92.73 % от 
всички 55 щата, при 83.64 % за 2019 г., 81,82 %  за 2018 г. и 84,62 % за 2017 г. 

До ВСС са отправени предложения от административния 
ръководител на съда за атестиране за придобиване статут на несменяемост на 
съдиите Велина Дублекова и Даниела Събчева. Към момента на изготвяне на 
настоящия доклад, атестационните процедури не са приключили. 

През отчетната година по реда на чл.303, ал.1 ЗСВ няма 
отличени съдии. Със заповеди на председателя на Окръжен съд – Пловдив, с 
оглед постигнати високи резултати по време на изпълнение на длъжността 
„заместник-председател“ на съда, съдиите Антония Роглева и Славка 
Димитрова са наградени с почетни плакети на Окръжен съд – Пловдив, а 
съдия Румяна Андреева-Атанасова е наградена с почетен знак и грамота.  

Няма съдии с наложени дисциплинарни наказания.  
Към 31.12.2020 г., в Окръжен съд – Пловдив са незаети 4 

щатни бройки за магистрати, от които: 3 за окръжен съдия и 1 за младши 
съдия. 

През годината общо 14 старши и 2-ма младши съдии са 
участвали в различни форми на обучение и повишаване на квалификацията, 
организирани основно от Националния институт на правосъдието. 
Създадената организация в съда позволява на практика всеки желаещ 
магистрат да участва в обучения на НИП, при положение, че заявките му са 
одобрени от института. През 2020 г., съдиите са взели участие и в електронни 
дистанционни обучения. 

 Провеждат се събрания на съдиите по отделения за 
анализиране на съдебната практика и обсъждане на текущи въпроси, 
възникнали във връзка с работата. Периодично се провеждат общи събрания 
на съдиите и събрания със служителите за обсъждане и решаване на отделни 
въпроси, които са от компетентност на общите събрания. С оглед спазване на 
въведените със заповеди на Министъра на здравеопазването 
противоепидемични мерки и в изпълнение на точка XII. 2, пр. 2 от Правилата 
и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия (Приети с 
решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 
15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020 г., изм. 
и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г., изм. и доп. по протокол № 
39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 г.), събранията, през 
четвъртото тримесечие на годината, вече се провеждат дистанционно, чрез 
осъществяване на видеоконферентна връзка. 
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2. Съдебна администрация 
 
 
През 2020 г. щатната численост на съдебната администрация в 

Окръжен съд – Пловдив не е претърпяла промяна. Съдът разполага със 101 
щата за съдебни служители. 
 

 
Фиг. 3 

 Съобразно Класификатора за длъжностите в администрацията 
на съдилищата на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ щатовете за съдебни 
служители (101), са разпределени, както следва: 

а/ Ръководни длъжности – 4:  
- съдебен администратор, главен счетоводител, администрати-

вен секретар /той и служител по сигурността на информацията/, ръководител 
сектор „Управление и стопанисване на съдебното имущество“;  

б/ Специализирана администрация – 80:  
- съдебен помощник – 4, завеждащ служба – 4, съдебен 

секретар – 32, съдебен деловодител – 28, съдебен архивар – 2, призовкар – 10; 
в/ Обща администрация – 8:  
- експертни длъжности – 4: системен  администратор – 3, 

връзки с обществеността  – 1; 
- обща администрация – 4: човешки ресурси, той и съдебен 

секретар, счетоводител – 2, съдебен статистик; 
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г/ Технически длъжности – 9: домакин, работник поддръжка 
сгради, шофьор, куриер и чистач – 5. 

Съответно на разпределението на съдиите по отделения и 
състави, със заповеди на административния ръководител на съда е утвърдена 
и структурата на съдебната администрация, действаща през годината /фиг. 3/.   

 През 2020 г., със заповеди на административния ръководител 
на Окръжен съд – Пловдив са обявени конкурсни процедури за назначаване 
на съдебни служители на длъжностите „Ръководител сектор „УССИ“, 
„Съдебен помощник“ и „Призовкар“.  Към момента на изготвяне на доклада 
на конкурсните длъжности са назначени съдебни служители.  

На основание чл. 327, т. 12 от КТ са издадени три заповеди за 
прекратяване на трудовите правоотношения със съдебни служители. На 
различни основания (по взаимно съгласие, поради преназначаване в друг 
съдебен орган, поради настъпила смърт) са прекратени трудовите 
правоотношения с още шест съдебни служители. 

След приключила процедура по атестиране на съдебните 
служители в Окръжен съд – Пловдив през 2020 г. са повишени в ранг 21 
съдебни служители. През отчетния период няма наложени дисциплинарни 
наказания на съдебни служители. 

 Обучението на съдебните служители е осъществявано основно 
от НИП. През годината в различни форми на обучение са участвали 8 
служители. По повод внедряване на Единната информационна система в 
съдилищата, през 2020 г. съдебните служители са преминали обучение за 
работа със системата, проведено от представители на „Информационно 
обслужване“ АД, клон Пловдив. През 2020 г., съдебни служители са взели 
участие и в електронни дистанционни обучения. 

И през изминалата година, ръководството на съда полага 
усилия за намиране на най-подходящите кадрови решения и осъществяване 
на дейността при условията на взаимопомощ и екипност. 

 
3. Предложения за промени в щата 
 

                        Щатната численост на съдиите в Окръжен съд – Пловдив  
отговаря на обема на извършваната работа в съда. 
                        Кадровото осигуряване със съдии през 2021 г. изглежда така: 

 - към 31.12.2020 г. в съда има 3 незаети щатни бройки за 
длъжността „съдия“; 

- 4 са командированите съдии от Районен съд – Пловдив 
(Кръстина Димитрова, Таня Георгиева, Таня Букова и Иван Минчев) в 
Окръжен съд – Пловдив;3 

                                            
2 Командироването  е съгласно заповеди на председателя на Апелативен съд – Пловдив-  
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От 7 щатни бройки за младши съдии, към 31.12.2020 г. са заети 
6, от които 3-ма младши съдии са командировани в Районен съд – Пловдив и 
по този начин реално работещи са 3-ма младши съдии. 

При обсъждане на обезпечеността със съдебна администрация 
се приема, че най-добрият показател за нейната ефективност и за 
възможността й да обслужи пълноценно правораздавателния процес е 
съотношението съдии/служители, т. е. брой съдебни служители на един 
съдия /фиг. 4/. През 2017 г. това съотношение е  1/1,64, през 2018 г., 2019 г. и 
към 31.12.2020 г. разглежданият коефициент  е 1/1,63. 

 

 
 
През периода от 2017 г. до 30.06.2020 г., по показателя 

„съотношение на брой служители/ магистрати“ Окръжен съд – Пловдив е на 
едно от последните места сред окръжните съдилища по обезпечаване със 
служителски състав, което води до прекомерно натоварване на работещите 
служители /фиг. 5/. 

  
                                                  

Период 
Съотношение на: брой 

служители/магистрати в 
Окръжен съд – Пловдив 

Средно съотношение на:  
брой служители/ 

магистрати за окр. съдилища 
2017 г. 1,64 1,98 
2018 г. 1,63 1,99 
2019 г. 1,63 2,05 

I-во полугодие 
2020 г. 1,63 2,07 
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През първото полугодие на 2020 г., при средно съотношение за 

окръжните съдилища 2,07, в Окръжен съд – Пловдив съотношението е 1,63.                
Принципно положение е, че оптималният праг на обезпеченост 

се постига при съотношение  1/2. При съотношение за съда 1/1,63, което е 
едно от най-ниските съотношения в окръжните съдилища, при сегашното 
натоварване с правораздавателна работа, може да бъде обоснована 
необходимост от увеличаване числеността на служителите както в 
специализираната, така и в общата администрация на съда, въпреки 
финансовите ограничения. Възможностите за вътрешно съвместяване са 
изчерпани. Разкриването на нови щатове за съдебни служители и съдебни 
помощници определено би подобрило значително ефективността на работата 
и би облекчило до голяма степен тази на съдиите. В момента, обемът на 
правораздавателната работа надхвърля възможностите на съдебните 
помощници и ги ограничава при оказване съдействие на съдиите. Както е 
обсъждано и в предходни доклади, изключително полезно за дейността на 
съдиите би се оказало увеличаване на сегашната численост на съдебните 
помощници (4 щатни бройки, разпределени по 1 в отделение) с още четири 
нови щата, като така всяко отделение ще има по 2-ма съдебни помощници, а 
всеки от съдиите в отделенията ще може реално да се възползва от помоща, 
която биха могли да окажат тези помощници.  

Окръжен съд – Пловдив е втори по големина съд на окръжно 
ниво в страната. През последните три отчетни години се наблюдава 
тенденция на значително увеличаване обема на правораздавателната дейност 
в съда. Това от своя страна е предпоставка за нарастване количеството на 
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входящата и изходяща кореспонденция, а от там и изискванията към 
дейността и задълженията на съдебния служител, изпълняващ длъжността 
„Куриер“. Констатира се, че 1 служител все по трудно се справя с обема на 
работа в куриерската служба и това води до забавяне и нарушаване ритъма на 
работа на останалите служби и звена в съда. В годините е издавана заповед за 
определяне на служители-деловодители от различните отделения, които да 
заместват куриера при необходимост, но практиката показва, че 
пълноценното справяне със задълженията на куриер от служител, който не 
изпълнява тази длъжност редовно, е непостижимо с оглед обема и вида на 
работата. Към настоящия момент ръководството предприе и друг вариант за 
справяне с описаната по-горе ситуация, като определи заместници на 
куриера, съдебни деловодители от всички отделения на съда, които по 
график, но винаги по двама на ден, да заместват куриера при негово 
отсъствие. При анализ се установява, че този вариант също не е подходящ, 
тъй като това води до нарушаване ритъма на работа в отделенията на съда. 
Особено трудно е да се осигури съдействие, помощ и заместване на 
куриерската длъжност, когато има служители, ползващи отпуск за временна 
нетрудоспособност, платен и друг вид отпуск. Приложения вариант с двама 
заместници едновременно, от друга страна показва, че работата, възложена 
на куриера всъщност изисква дейността на пълен работен ден на двама 
служители, тъй като при тези замествания се наблюдава пълноценно и 
равномерно натоварване на двамата заместващи. Ежедневното справяне на 
един служител с описаните по-горе задължения, с оглед обема на работа през 
последните няколко години е невъзможно, което налага и изготвянето на 
графици за подпомагане на куриера от други служители. Изготвянето на 
графици за заместване и подпомагане на куриера е затруднено и от 
обстоятелството, че съдебните служители дават целодневни дежурства и в 
други насоки – дежурство в адвокатска стая, дежурство на информационен 
център, дежурства по заместване на остъстващи служители и др.         
Посочените по-горе причини, обуславят, а и ясно очертават налагащата се 
необходимост от увеличаване на щатната численост на администрацията в 
Окръжен съд – Пловдив с 1 щатна бройка за длъжността „Куриер“. 

               Към момента Окръжен съд – Пловдив разполага с 10 щата за 
длъжността „Призовкар“. Един от служителите, назначени на тази длъжност, 
изпълнява функции по обработване на призовките и съдебните книжа в 

инсталирания модул „Призовкар” към САС „Съдебно деловодство”, 
използвана от съда. Така действителните връчители на съдебни книжа и 
призовки са 9. Призовкарите на съда обслужват обширни райони със средно 
по около 56 129 души население. Според данните на НСИ към 31.12.2019 г. 
жителите на  гр. Пловдив са 347 851. Високата натовареност на призовкарите 
се обуславя и от обстоятелството, че съдебните служители връчват 
призовките и съдебните книжа, постъпили за връчване от всички други 
съдилища в България извън Пловдив, със съдебен адрес гр. Пловдив, както и 
на Апелативен съд – Пловдив. Тези, така наречени „външни“ призовки, 
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варират от 350 до 500 на ден. Броят на съдебните книжа и призовки, които се 
връчват от призовкарите в  служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” 
на съда непрекъснато се увеличава. През 2020 г. в службата са постъпили за  
връчване общо 69 751 броя призовки и съдебни книжа, през 2019 г. – 69 084 
броя, а през 2018 г. техният брой е 68029. Забавянията по връчването на 
съдебните книжа водят до забавяния при разглеждане на делата. В последните 
месеци в Окръжен съд – Пловдив се наблюдава неблагоприятна тенденция на 
увеличение броя на делата, които са отложени, поради несвоевременно 
връчени призовки по обективни причини – голяма натовареност на 
призовкарите. Териториалното разрастване на гр. Пловдив, както и 
прилежащите му местности – квартали и индустриални зони, през последните 
години също създава затруднения при достигане до адресите и връчване на 
съдебните книжа. Увеличаване числеността на специализираната 
администрация с 1 щатна бройка за длъжността „Призовкар“ ще позволи ново 
прерайониране на града и прилежащите му местности. Ще се облекчи 
натовареността на призовкарите и ще предотврати компрометиране на 
дейността по призоваване. 
                       За пълноценната работа на съдебните състави са необходими и 
още 2-ма секретари и 3-ма деловодители. В Наказателно отделение има остра 
необходимост от деловодител, който да бъде обучен да изпълнява фунции на 
деловодител в Регистратура класифицирана информация, тъй като обема на 
работа там е значителен и излючително специфичен, което ще позволи, 
движението по преписките и делата в тази регистратура да се развива 
оптимално, а периодите на отсъствие на титулярния деловодител да бъдат 
обезпечени със също толкова подготвен служител, който в останалото време 
ще съвместява функции по работа в РКИ и подпомагане деловодната дейност 
в Наказателно отделение, досъдебно производство. Отделно от това, още 
двама секретари и двама деловодители ще позволят такова разпределение на 
работата в четирите отделения, което да обезпечи всеки състав със секретар и 
деловодител, а от там и оптималното движение на ежедневния доклад в 
съставите. Към момента доклада на 20 съдии, реално разглеждащи дела в 
Наказателно отделение се обслужва от двама деловодители по 
първоинстанционни дела и двама деловодители по второинстанционни дела, 
което е крайно недостатъчно, с оглед броя съдии в отделението и тенденцията 
за увеличаване на работата в отделението с оглед нарасналия брой 
постъпващи дела.  

За оптимизиране цялостната дейност на съдебната администра-
ция в Окръжен съд – Пловдив е целесъобразно да бъде увеличена нейната 
щатна численост, така както е посочено по-горе.  

Считано от 01.01.2021г. са разкрити две нови щатни бройки за 
системен администратор. 
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II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОКРЪЖЕН СЪД 
ПЛОВДИВ 

 
1. Организация на правораздавателната работа 
 
И през отчетната 2020 г. правораздавателната структура на 

съда включва четири отделения, обособени съобразно чл. 84, ал. 2 ЗСВ: 
- НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ (обща численост – 19 съдии), 

с ръководител заместник-председател Славка Димитрова - до 29.10.2020 г., а 
от тази дата със заместник-председател Мария Шишкова до края на периода, 
и съдии: Розалия Шейтанова, Веселин Хаджиев, Михаела Добрева, Иван 
Бонев, Нина Кузманова, Екатерина Роглекова, Светлана Станева, Силвия 
Цанкова-Захариева, Христо Симидчиев, Цветан Цветков, Даниела Събчева, 
Миглена Маркова, Елена Захова, Петко Минев, Славка Димитрова, Весела 
Евстатиева, Станислава Бозева, Михаела Буюклиева (встъпила в Апелативен 
съд – Пловдив, считано от 18.05.2020 г.), Веселина Семкова, Атанаска 
Анастасова (командирована от Районен съд – Пловдив до 01.09.2020 г.) и 
Иван Минчев  (командирован от Районен съд – Пловдив, считано от 
01.10.2020 г.). 

В отделението са обособени 6 въззивни състава, като всеки 
съдия разглежда и решава и първоинстанционни наказателни дела. 
Ежедневното дежурство по дела по досъдебното производство4 се 
осъществява през работните дни от два дежурни наказателни състава (съдия 
и секретар), а през почивните дни – от един дежурен състав. 

- ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ (обща численост – 9 съдии) с 
ръководител заместник-председател Антония Роглева до 29.10.2020 год., а от 
тази дата до края на период с ръководител заместник-председател Миглена 
Площакова, и съдии: Александър Стойчев (командирован в АСПлв до 
01.02.2020 г.), Антония Роглева, Галя Костадинова, Грета Чакалова, Симеон 
Захариев, Красимира Ванчева (командирована в АСПлв, считано от 
01.02.2020 г.), Румяна Панайотова (командирована в АСПлв през целия 
отчетен период), Цветелина Георгиева, Миглена Площакова, Росица 
Кюртова, Надежда Желязкова-Каличкова (до 17.05.2020 г., когато встъпва в 
АСПлв), Полина Бешкова (считано от 01.06.2020 г.). Съобразно броя на 
съдиите, в отделението са обособени 9 търговски състава. Предмет на 
разглеждане са търговски спорове, дела по несъстоятелност, жалби и искове 
по ЗТР, производства по чл. 422 ГПК, както и по гл. 55 ГПК – вписване на 
юридически лица. 

- ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ (обща 
численост – 6 съдии), с ръководител заместник-председател Антония Роглева 
до 29.10.2020 год., а от тази дата до края на период с ръководител заместник-
председател Миглена Площакова, и съдии: Атанаска Букорещлиева, Мариета 

                                            
3 Вкл- дела по ЗЕЕЗА+ по гл- 13 и гл- 14 НПК и по чл- 270 НПК- 
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Бедросян, Пенка Стоева-Йоаниду, Велина Дублекова, Полина Бешкова (до 
01.06.2020 г., когато преминава в Търговско отделение), Кръстина Димитрова 
(командирована от РСПлв през целия отчетен период) и Таня Букова 
(командирована от РСПлв, считано от 01.06.2020 г.). Така в отделението 
работят 6 еднолични състава, разглеждащи първоинстанционни граждански 
дела. Разглеждането на делата с предмет осиновяване и прекратяване на 
осиновяване е възложено на два от съставите, като разпределението между 
тях се извършва с програмата за случаен избор. 

- ГРАЖДАНСКО ВЪЗЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ (обща численост 
– 18 съдии), с ръководител заместник – председател Румяна Андреева-
Атанасова (до 18.09.2020 г.) и Николинка Цветкова (от 18.09.2020 г. до края 
на периода, като до 29.10.2020г. съдия Цветкова е и.ф. заместник председател 
на отделението, а от посочената дата е встъпила като титуляр заместник-
председател) и съдии: Анна Иванова, Величка Белева (командирована в 
Апелативен съд – Пловдив, считано от 01.12.2017 г. до настоящия момент), 
Виолета Шипоклиева, Екатерина Мандалиева, Пламен Чакалов, Радослав 
Радев, Радостина Стефанова, Румяна Андреева-Атанасова, Светлана Изева, 
Фаня Рабчева-Калчишкова, Борис Илиев, Стефка Михова, Надежда 
Дзивкова-Рашкова, Бранимир Василев, Недялка Свиркова-Петкова, 
Николинка Цветкова, Иван Анастасов, Виделина Куршумова-Стойчева, 
Мария Шишкова (от 23.06.2020 г. до 29.10.2020 г.) и Таня Георгиева 
(командирована от РСПлв през целия отчетен период). Обособени са 7 
въззивни състава, като 3 от тях се попълват с младши съдия. Предмет на 
разглеждане са второинстанционни граждански дела – образувани по жалби 
срещу съдебни актове, постановени от районните съдилища. 

Младшите съдии Зорница Тухчиева-Вангелова, Светослав 
Узунов и Христо Иванов (командировани в РСПлв, считано от 01.07.2020 г.), 
Мирела Чипова, Силвия Алексова и Костадин Иванов участват при 
разглеждането на второинстанционни граждански и наказателни дела, като 
трети член на формираните постоянни въззивни състави, както и в състави по 
чл. 28, ал. 1, т. 3 НПК. 

Разпределението на делата между съдиите-докладчици се 
извършва по отделения, при стриктно спазване на чл. 9 от ЗСВ и Вътрешните 
правила за образуване и разпределение на делата, постъпващи в Окръжен    
съд – Пловдив. Постановените съдебни актове се публикуват незабавно на 
интернет – страницата на съда и се изпращат за публикуване и на централния 
уеб-базиран интерфейс, поддържан от ВСС. От значение за организацията на 
правораздавателната работа са и множество вътрешни за Окръжен                       
съд – Пловдив актове, прилагани и през отчетната година. 

През отчетната 2020 г., в Окръжен съд – Пловдив не са 
извършвани комплексни планови или тематични проверки от Инспектората 
към Висшия съдебен съвет, както и проверки от Апелативен съд – Пловдив. 
През посочения период в съда не е извършван и одитен ангажимент за даване 
увереност в Окръжен съд – Пловдив  
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2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 
2.1. Наказателни дела първа инстанция: 
 
През 2020 г. в Окръжен съд Пловдив са постъпили общо 308 

НОХД, при 270 за 2019 г., 235 за 2018 г. и 249 за 2017 г. /фиг. 6/.  
Данните за периода 2017 г. – 2020 г., включително и отчетната 

година, сочат следното: ръст с 38 броя през 2020 г., спрямо предходната 2019 
г., ръст с 35 броя през 2019 г., спрямо предходната 2018 г., лек спад на делата 
през 2018 г. с 14 броя спрямо 2017 г. Структурата им за 2020 г. най-общо е 
следната: 

- престъпления против личността: 20 (при 16 през 2019 г.), 

сред които 4 за убийство по чл. 116, ал. 1 от НК, 4 за лишаване от живот 

при професионална непредпазливост, 2 за опит за убийство по чл. 115 от 

НК, 2 квалифицирани състава на отвличане по чл. 142, ал. 2 от НК и 2 за 

отвличане по чл. 142, ал. 5 от НК, 3 блудства по чл. 149, ал. 5 от НК и 2 

изнасилвания по чл. 152, ал. 4 от НК; 

- престъпления против собствеността: 21 (при 22 през 2019 

г.) сред които 17 грабежа по чл. 199, ал. 1 от НК, 1 грабеж по чл. 199, ал. 2 

от НК, 1 длъжностно присвояване в особено големи размери, 

представляващо особено тежък случай по чл. 203, ал. 1 от НК и 2 

квалифицирани състава на изнудване по чл. 214, ал. 2 от НК; 

- престъпления против стопанството: 34 (при 30 през 2019 

г.); 

- престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната системи: 22 (при 15 за 2019 г.), от които 2 квалифицирани 

състава на пране на пари по чл. 253, ал. 2 – ал. 5 от НК и 20 за укриване и 

неплащане на данъчни задължения; 

- престъпления против дейността на държавни органи и 

обществени организации: 29 (при 12 за 2019 г.), от които 1 престъпление по 

служба по чл. 282, ал. 2 – ал. 5 от НК, 5 квалифицирани състава на подкуп 

по чл. 302 от НК, 9 подкупа на длъжностно лице по чл. 304 от НК, 5 подкупа 

на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение по чл. 304а 

от НК и 2 подкупа с цел упражняване на влияние по чл. 304б от НК; 

- общоопасни престъпления: 182 (при 175 за 2019 г.), от които 

2 квалифицирани състава на палеж и взрив, 2 за причиняване на смърт и 

телесна повреда в транспорта по чл. 342 от НК, 26 за причиняване на 

смърт по непредпазливост в транспорта, 17 за причиняване на смърт при 

управление на МПС в квалифицирани случаи и 133 основни състави за 

производство, пренасяне, изготвяне, търговия и други на наркотични 

вещества.  
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Към 01.01.2020 г. в Окръжен съд – Пловдив е имало останали 
висящи (несвършени) от предходния отчетен период 60 НОХД, и така за 
цялата година делата за разглеждане от този вид са били в размер на 368 (при 
330 за 2019 г., 303 за 2018 г. и 305 за 2017 г.). Свършени са общо 273 НОХД 
/фиг. 6/, при 270 за 2019 г., 243 за 2018 г. и 237 за 2017 г., от които: 

- с присъда: 96 дела (36 % от всички свършени); 
- прекратени – 177 (65 %) от свършените НОХД, като от тях 

със споразумение са приключили 140 дела (79 % от прекратените дела и 51 % 
от общо свършените дела). 

От свършените 273 НОХД, в срок до 3 месеца са приключили 
216 дела – 79 % /фиг. 7/.  За сравнение, в 3 – месечен срок през 2019 г. са 
приключили 80% от делата, 2018 г. са приключили 75 % от делата, а през 
2017 г. – 78 % от всички НОХД. По този показател е налице запазване на 
темпа на работа, сравнено с предишните отчетни периоди.  

През отчетния период броят на делата от общ характер, 
разгледани с предварително изслушване на страните по реда на съкратеното 
съдебно следствие е 47, при 57 през 2019 г. Със споразумение през 2020 г. са 
приключили 140 дела, при 133 през 2019 г. 

 Показателно за работата на съдиите от наказателно отделение 
по делата от общ характер е, че през отчетния период, в тримесечния срок са 
свършени повечето от тях – 79 %, като действителната натовареност е била 
висока. 

Общият брой на съдените лица през годината е 364 (при 361 за 
2019 г., 305  за 2018 г. и 324 за 2017 г.), от които 283 осъдени (при 279 за 2019 
г., 236  за 2018 г. и 260 за 2017 г.) и 5 оправдани (при 12 оправдани за 2019 г., 
6 за 2018 г. и 8 за 2017 г.). Общо 100 от постановените съдебни актове са 
били обжалвани (протестирани) пред въззивния съд. В края на отчетния 
период – 31.12.2020 г., останалите несвършени НОХД са 95, при 60 към 
31.12.2019 г., същия брой към 31.12.2018 г. и 68 към 31.12.2017 г.    

Правораздавателната работа на Окръжен съд – Пловдив по 
НОХД, като първа инстанция, за 2020 г. и за предходните 3 години може да 
бъде илюстрирана така: 

 
година постъпили за  разглеждане свършени 

2017 г. 249 305 237 

2018 г. 235 303 243 

2019 г. 270 330 270 

2020 г. 308 368 273 
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За календарната 2020 г. 21 НОХД са свършени по реда на 
Глава 24 от НПК (бързо производство). От тях 1 за грабеж по чл. 199, ал. 1 от 
НК, 5 за подкуп на длъжностно лице, 2 за подкуп на длъжностно лице, 
заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен 
заседател, прокурор и 13 дела с предмет наркотични вещества. Броят на 
НОХД, протекли с предварително изслушване на страните и съкратено 
съдебно следствие по Глава 27 от НПК, възлиза на 59 (22 %) от всички 
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свършени НОХД, при 57 (21 %) за 2019 г., 49 (20 %) за 2018 г. и  41 (17 %)  за 
2017 г. 

Общият брой дела, по които през 2020 г. съдебното 
производство е било прекратено и същите са били върнати на Окръжна 
прокуратура – Пловдив за допълнително разследване, е 23 НОХД (9 % от 
всички свършени дела), при 25 (9 %) за 2019 г., 34 (14 %) за 2018 г. и 32 (14 
%) за 2017 г. При направеното сравнение с предходната година, се вижда, че 
е налице намаляване на броя на върнатите дела за допълнително разследване 
с 2 дела спрямо 2019 г. Причините за прекратяване и връщане на делата за 
доразследване са допуснати на досъдебното производство отстраними 
съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване 
процесуалните права на страните. Обжалвани/протестирани са били 12 
определения за прекратяване и връщане на делата на Окръжна прокуратура – 
Пловдив, като от тях 9 са потвърдени, а 3 са отменени и делата са върнати на 
Окръжен съд – Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия. 

За отчетния период от общо съдени 364 лица, осъдени са 283, а 
оправдани – 5, при 12 за 2019 г., 6 за 2018 г. и 8 за 2017 г. Изцяло 
оправдателни присъди са постановени по общо 3 НОХД (1,1 % от общо 
свършените дела от общ характер). За сравнение, през 2019 г. оправдателни 
са били присъдите по 5 НОХД (1,9 %), през 2018 г. оправдателни са били 
присъдите по 5 НОХД (0,8 %) и през 2017 г. по 2 НОХД (0,8 %). 
 

През 2020 г. делата, които предизвикаха широк обществен и медиен 
интерес, са 92 на брой. Част от тях, свършени през годината, са: 

1. НОХД № 1918/2019 г., докладчик съдия Цветан Цветков: 
По това дело подсъдимият С. К. е признат за виновен в това, че на 29 

ноември 2018 г. в землището на гр. Сопот умишлено е умъртвил другиго – Д. 
С., като убийството на пострадалата е извършено с особена жестокост, 
поради което и на основание чл. 116 ал. 1 т.6 пр. 3 във вр. чл. 115 от НК във 
вр. чл. 54 от НК съдът го осъди на лишаване от свобода за срок от 
шестнадесет години. Със същата присъда подсъдимият С. К. е признат за 
виновен в това, че на 22 ноември 2018 г. в гр. Сопот противозаконно е 
присвоил чужда движима вещ – лек автомобил „Фиат Брава“, на стойност 
1210 лв., собственост на Д. С., която е владеел, поради което и на основание 
чл. 206 ал. 1 е осъдени на лишаване от свобода за срок от две години. На 
основание чл. 23 ал.1 от НК на подсъдимия С. К. Е наложено едно общо най-
тежко наказание, а именно шестнадесет години лишаване от свобода, при 
първоначален строг режим. Подсъдимия С. К. Е осъден да заплати на Й. Н. 
сумата от 120 000 лева ведно със законната лихва, считано от 29.11.2018 г. до 
окончателното й изплащане, представляваща обезщетение за неимуществени 
вреди, причинени от извършване на престъплението по чл. 116 ал.1 т. 6 пр. 3 
във вр. чл. 115 от НК. 
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2. НОХД № 2291/2019 г., докладчик съдия Весела Евстатиева: 
По това дело подсъдимият Д. Т. е признат за виновен за виновен в това, 

че на 28 октомври 2018 г. на Главен път I-8, километър 247+950 м, в близост 
до с. Бяла река, област Пловдив, при управление на лек автомобил „Пежо 307 
СВ“, е нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 16 ал. 1 от Закона 
за движение по пътищата „На пътното платно с двупосочно движение с две 
пътни ленти  е навлязъл и се е движил в лентата за насрещно движение“, и по 
непредпазливост е причинил смъртта на Я.З. и средна телесна повреда на 
сина му Д. Д., като деянието е извършено в пияно състояние, с концентрация 
на алкохол в кръвта 3,42 промила, установена по надлежния ред с протокол 
за химическа експертиза и на основание чл. 343 ал. 4 вр. с ал.3 пр. 1 б. Б пр. 1 
вр. ал.1 б. В във вр. чл. 342 ал. 1 от НК във вр. с чл. 58а от НК вр. чл. 54 от 
НК вр. чл. 373 ал. 2 от НПК е осъден на 4 години и 8 месеца лишаване от 
свобода при първоначален общ режим. Със същата присъда на основание чл. 
343 г от НК подсъдимият Д. Т. е лишен от право да управлява МПС за срок 
от 7 години и 6 месеца, считано от влизането на присъдата в сила. 

 
3. НОХД №450/2020 г., докладчик съдия Станислава Бозева: 
По това дело подсъдимият К. М. е признат за виновен в това, че на 12 

ноември 2019 г. около 06,50 часа в гр.Асеновград, като работник по 
транспорта /прелезопазач на жп прелеза в междугарието Крумово – 
Асеновград/ нарушил правилата за експлоатация на съоръженията - чл.76, 
т.2, предл.1 от Наредба № 4 от 27.03.1997 г. за железопътните прелези, изд. 
от Министъра на транспорта и Министъра на вътрешните работи, като не 
спрял движението на ППС през посочения прелез и не спуснал бариерата 
преди преминаването на пътнически влак, движещ се от гр.Пловдив към 
гр.Асеновград, и по непредпазливост, в условията на независимо 
съпричиняване с И.Г., причинил смъртта на М.Г. /починал на 17.11.2019 г. в 
УМБАЛ "Св. Георги."/ и телесни повреди на повече от едно лице, а именно 
две средни телесни повреди /по смисъла на чл.129, ал.2 от НК/ на Г.Т., 
изразяващи се в трайно затрудняване на движенията на врата и трайно 
затрудняване на движенията на левия горен крайник и средна телесна 
повреда /по смисъла на чл.129, ал.2 от НК/ на И. Г., изразяваща се в трайно 
затрудняване на движенията на десния долен крайник, като деянието е 
извършено в пияно състояние /при наличие на алкохол в кръвта 2,61 на 
хиляда/, поради което и на основание чл.343, ал.4, вр. ал.3, предл.1, б.Б, 
предл.1, вр. ал.1, вр. чл.342, ал.2 от НК, вр.чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл. 58а, 
ал. 1, вр. чл. 54 от НК е осъден на четири години лишаване от свобода, като 
на основание чл.58а, ал.1 от НК съдът намалява размера на така наложеното 
наказание с 1/3 и е наложено наказание в размер на две години и осем месеца 
лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на 
наложеното на подсъдимия К. М. наказание от две години и осем месеца 
лишаване от свобода е отложено с изпитателен срок от четири години, 
считано от влизане на присъдата в сила. На основание чл. 343Г, вр. с чл.343, 
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ал.4, вр. ал.3, предл.1, б.Б, предл.1, вр. ал.1, вр. чл.342, ал.2 от НК, вр.чл.37, 
ал.1, т.6 от НК подсъдимия К. М. Е лишен от право да упражнява професия – 
„прелезопазач“ за срок от четири години, считано от влизане на присъдата в 
сила. 

Със същата присъда съдът е признал другия подсъдим по това дело И. 
Г. за виновен в това, че на същата дата, около 06.50 ч., при управление на 
МПС - л.а. „Опел Астра“, по околовръстния път на северната индустриална 
зона на гр.Асеновград  в посока запад - изток /към бул.“България“/, при 
приближаване на железопътен прелез в междугарието Крумово – Асеновград 
нарушил правилата за движение - чл.51, ал.2 от ЗДвП, като се е движел със 
скорост от 60 км/ч, а скоростта, с която е можел да спре пред прелеза е била 
до 40 км/ч; чл.53, ал.1 от ЗДвП и чл.109, т.4 от ППЗДвП, като не спрял и 
навлязъл в прелеза без да се убеди, че към същия не приближава влак, и по 
непредпазливост, в условията на независимо съпричиняване с К.М., 
причинил смъртта на М.Г. /починал на  17.11.2019 г. в УМБАЛ "Св. Георги"/ 
и телесни повреди на едно лице, а именно две средни телесни повреди /по 
смисъла на чл.129 ал.2 от НК/ на Г.Т., изразяващи се в трайно затрудняване 
на движенията на врата и трайно затрудняване на движенията на левия горен 
крайник, поради което и на основание чл.343 ал.4, вр. ал.3, б.Б, предл.1, вр. 
ал.1, вр. чл. 342, ал.1 от НК, вр.чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл. 58а, ал. 1, вр. чл. 
54 от НК е осъден на три години лишаване от свобода, като на основание 
чл.58а, ал.1 от НК е намален размера на така наложеното наказание с 1/3 и е 
наложено наказание в размер на две години лишаване от свобода. На 
основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено изпълнението на наложеното на 
подсъдимия И. Г. наказание с изпитателен срок от четири години, считано от 
влизане на присъдата в сила. На основание чл. 343Г, вр. с чл.343, ал.4, вр. 
ал.3, предл.1, б.Б, предл.1, вр. ал.1, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр.чл.37, ал.1, т.7 
от НК подсъдимия И. Г. е лишен от право да управлява моторно превозно 
средство за срок от четири години, считано от влизане на присъдата в сила. 

 
4. НОХД № 450/2020 г., докладчик съдия Станислава Бозева: 
Подсъдимият О. Д. е признат за виновен в това, че на 29 септември 

2019 г. в гр. Пловдив на кръстовище между бул. „Марица Юг“ с бул. 
Източен“, при управляване като водач на МПС – лек автомобил „Опел 
Корса“, собственост на Д. А., е нарушил правилата за движение, а именно: 
чл.5, ал.3, т.1, чл. 20, ал.1, чл. 21, ал.1 и чл. 150 от ЗДвП, като управлявал, без 
да има необходимата правоспособност и по непредпазливост е причинил 
смъртта на повече от едно лице, а именно на Д. А. и П. И. и средна телесна 
повреда на лицето Ж. И., като деянието е извършено в пияно състояние – 
управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в 
кръвта над 0,5 на хиляда, а именно 1,55 на хиляда, установено по надлежния 
ред, и след употреба на наркотични вещества – карбокси-09-THC-метаболит 
на тетрахидроканабинола, установено по надлежния ред  и на основание  чл. 
343 ал.4 вр. ал.3 б Б вр. ал.1 б. Б пр. 2-ро и б. В вр. чл. 342 ал. 1 от НК вр. чл. 
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373 ал.2 от НПК вр. чл. 58а ал.1 вр. чл. 43 ал.1 от НК е осъден на седем 
години лишаване от свобода при първоначален общ режим на изтърпяване на 
наказанието. 

 
5. НОХД № 480/2020 г., докладчик съдия Розалия Шейтанова: 

Подсъдимият Т. Х. е признат в това, че на 21.08.2018 г. в гр. Пловдив, 
по южното платно за движение на бул. „Цариградско шосе”, на пътен възел 
„Скобелева майка”, при управляване на моторно превозно средство - лек 
автомобил марка и модел „Фиат Пунто“, е нарушил правилата за движение, а 
именно: чл. 20 ал.2, пр.1, пр.6 и изр.2-ро и чл. 116, пр.1 от ЗДвП, и по 
непредпазливост е причинил смъртта на работника по поддръжка в ОП 
„Чистота“ А.А., поради което и на основание чл.343 ал.1 б. „в“ предл.1-во, 
във вр. чл.342 ал.1 предл. 3-то от НК, във вр. с чл.373, ал.2 от НПК, във вр. с 
чл.58а, ал.1, във вр. с чл.54 от НК е осъден на една година и четири месеца 
лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така 
наложеното наказание лишаване от свобода е отложено за срок от три 
години, считано от влизане на присъдата в законна сила. На основание чл.343 
Г вр. чл.37, ал.1, т.7 вр. чл.49 ал.2 от НК подсъдимият  Т. Х. е лишен от право 
да управлява МПС за срок от четири години и четири месеца. 

 
6. НОХД № 2366/2019 г., докладчик съдия Елена Захова: 
Подсъдимата М. П. е призната за виновна в това, че на 24 юни 2019 г. в  

Пловдив умишлено е умъртвила другиго – Й. И., поради което и на 
основание чл. 115 от НК вр. чл. 54 ал.1 от НК е осъдена на дванадесет години 
лишаване от свобода при първоначален строг режим. 
 

7. НОХД № 665/2020 г., докладчик съдия Елена Захова: 
Подсъдимият Б. Б. е признат за виновен в това,  че на 16.09.2019 г. в с. 

Ръжево, област Пловдивска, е направил опит умишлено да умъртви повече от 
едно лице - Р.Г и Л.Л., като деянието е останало недовършено поради 
независещи от волята на дееца причини и същото е извършено 
предумишлено, поради което и на основание чл. 116, ал. 1, т. 4, предл. 3 и т. 
9, вр. с чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, вр. чл. 57, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от 
НК, е осъден на дванадесет години лишаване от свобода при първоначален 
строг режим. 

 
8. НОХД № 645/2020 г., докладчик съдия Цветан Цветков: 
Подсъдимият М. Ч. е признат за виновен в това, че на 03.10.2014 г. в 

гр. Пловдив умишлено е умъртвил другиго – В. Г., по особено мъчителен 
начин за убитата, поради което и на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 вр. чл. 115 
от НК във връзка с чл. 54 от НК е осъден на лишаване от свобода в  размер на 
шестнадесет години. Със същата присъда подсъдимият М. Ч. е признат за 
виновен в това, че на 03.10.2014 г. в гр. Пловдив е отнел чужди движими 
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вещи - 1 щатски долар с равностойност 1,55 лв. и златна обица на стойност 
65 лв., всичко на обща стойност 66,55 лв. от владението на М. Н., без нейно 
съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на 
основание чл. 194 ал.1 от НК, вр. чл.54 от НК е осъден на лишаване от 
свобода в размер на две години. На основание чл. 23, ал. 1 от НК е 
определено едно общо най-тежко наказание в размер на шестнадесет години 
лишаване от свобода при първоначален  строг  режим. 

 
9. НОХД № 2280/2019 г., докладчик съдия Силвия Цанкова: 
Подсъдимия И.А. е признат за виновен в това, че около полунощ на 25 

срещу 26 май 2019 г., в гр. Асеновград, макар и като непълнолетен, но като е 
могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи 
постъпките си, умишлено е умъртвил другиго - Х.Ю., като убийството е 
извършено по особено мъчителен начин за убития, с особена жестокост и по 
хулигански подбуди, поради което и на основание чл. 116, ал.1, т.6 и т. 11, вр. 
чл. 115, вр. чл. 63, ал.1, т. 1, вр. чл.54 от НК е осъден на осем години и шест 
месеца лишаване от свобода. Със същата присъда подсъдимия И.А. е признат 
за виновен в това, че около полунощ на 25 срещу 26 май 2019 г., в гр. 
Асеновград, макар и като непълнолетен, но като е могъл да разбира 
свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в 
съучастие, като извършител, с М.К.А. - също като извършител, е отнел чужди 
движими вещи: мобилен телефон „Нокия” на стойност 15 лв. и парична сума 
от 3 лв., всичко на обща стойност 18 лв., от владението на Х.Ю. без негово 
съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на 
основание чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 63, ал.1, т.3, вр. чл.54 от НК е 
осъден на две години лишаване от свобода. На основание чл. 23, ал. 1 от НК  
на подсъдимия И.А. е наложено едно общо най-тежко наказание измежду 
горните, а именно лишаване от свобода в размер на осем години и шест 
месеца. На основание чл. 24 от НК е увеличено общото най-тежко наказание 
в размер на девет години и четири месеца лишаване от свобода при 
първоначален строг режим. 

Вторият подсъдим по това дело М.А. е признат за виновен в това, че 
около полунощ на 25 срещу 26 май 2019 г., в гр. Асеновград, макар и като 
непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на 
деянието и да ръководи постъпките си, в съучастие като извършител с И.А. - 
също като извършител, е отнел чужди движими вещи: мобилен телефон 
„Нокия” на стойност 15 лв. и парична сума от 3 лв., всичко на обща стойност 
18 лв., от владението на Х.Ю. без негово съгласие с намерение 
противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194, ал.1, вр. 
чл. 20, ал.2, вр. чл. 63, ал.1, т.3, вр. чл.54 от НК го осъди на две години 
лишаване от свобода. 

Със същата присъда подсъдимият М.К.А. е признат за виновен в това, 
че около полунощ на 25 срещу 26 май 2019 г., в гр. Асеновград, макар и като 
непълнолетен, но като е могъл да разбира свойството и значението на 
деянието и да ръководи постъпките си, не е попречил на извършването на 
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очевидно тежко престъпление - такова по чл. 116, ал.1, т.6 и т. 11, вр. чл. 115, 
вр. чл. 63, ал.1, т. 1 от НК - убийство на Х.Ю., извършено от И. А. по особено 
мъчителен начин за убития, с особена жестокост и по хулигански подбуди, 
като е могъл да стори това без значително затруднение и без опасност за себе 
си или за другиго, поради което и на основание чл. 322, вр. чл. 63, ал.1, т.4, 
вр. чл.54 от НК е осъден на десет месеца лишаване от свобода. На основание 
чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимия М.А. е наложено едно общо най-тежко 
наказание измежду горните, а именно лишаване от свобода в размер на две 
години, като на основание чл.69, ал.1, вр. чл.66, ал.1 НК изпълнението на 
същото е отложено с изпитателен срок от три години, считано от влизане на 
присъдата в законна сила. 

 
10. НОХД № 2314/2019 г., докладчик съдия Славка Димитрова: 
Подсъдимият А. О. е признат за виновен в това, че на 27.03.2019 г., на 

път II-56, км 94 +150м, в землището на община Марица, обл. Пловдив, при 
управляване на моторно превозно средство - лек автомобил марка „БМВ” , 
движейки се в посока юг-север е нарушил правилата за движение по 
пътищата, а именно: чл. 16, ал.1, т.1 от ЗДвП, чл. 21, ал.1 от ЗДвП, като се 
движил със скорост от 109 км/ч., вследствие на което по непредпазливост е 
причинил смърт на повече от едно лице, а именно на М.М., М.С., С.С. и С.С., 
поради което и на основание чл.343, ал.3,  б. ”б” вр. ал.1 , вр. чл. 342, ал.1 от 
НК, във вр. с чл. 373, ал. 2 от НПК, във вр. с чл. 54 от НК, във вр. с чл. 58а, 
ал. 1 от НК е осъден на шест години и осем месеца лишаване от свобода при 
първоначален общ режим. На основание чл. 343г,  вр. с  чл. 37, ал. 1, т. 7 от 
НК подсъдимият А.О. е лишен от правото да управлява моторно превозно 
средство за срок от седем години, считано от  влизане на присъдата в законна 
сила.  

 
11. НОХД № 1332/2019 г., докладчик съдия Станислава Бозева: 
Подсъдимият И. Р. е признат за виновен в това, че в нощта на 

28.12.2016 г. в с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски, обл. Пловдивска, 
умишлено е умьртвил другиго – М. Д., поради което и на основание чл.115  
вр. с чл. 54, ал.1 от НК е осъден на петнадесет години лишаване от свобода 
при първоначален строг режим. Съдът го признава за невинен в това да е 
извършил убийството с особена жестокост и го оправдава по първоначално 
повдигнатото му обвинение по чл.116, ал.1, т.6 от НК. Със същата присъда 
подсъдимият  И.Р. е осъден да заплати на А.М.Д. и К.И.Д. сумите от по 
180 000 /сто и осемдесет хиляди/ лева обезщетение за причинените им 
неимуществени вреди от престъплението по чл.115 от НК, ведно със 
законната лихва от датата на деянието – 28.12.2016 г. до окончателното 
изплащане на сумите, като над тези суми до пълния предявен размер на 
исковете от по 200 000 лева от всеки от гражданските ищци исковете са 
отхвърлени. Подсъдимият И.Р. е осъден да заплати  на А.Д. и К.Д. сумите от 
по 1000 /хиляда/ лева за всеки един от тях – обезщетение за причинени 
имуществени вреди от престъплението по чл.115 от НК, касаещи обичайни 
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разходи – разноски за погребение, ведно със законната лихва от датата на 
деянието – 28.12.2016 г., като до пълния предявен от гражданските ищци 
размер на гражданските искове от по 3000 лв. същите са отхвърлени.   

 
12. НОХД № 339/2019 г., докладчик съдия Петко Минев: 
Подсъдимите по делото са осъдени съответно на:  
П. А. - 6 години лишаване от свобода при първоначален строг режим; 
С.М. - едно общо най-тежко наказание в размер на 6 години лишаване 

от свобода при първоначален строг режим, глоба в размер на 6000 лева и 
лишаване от право да заема длъжност в органите на МВР за срок от 6 години; 

В. Г. – 4 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, 
глоба в размер на 4000 лева и лишаване от право да заема длъжност в 
органите на МВР за срок от 5 години; 

Ж. К. – 3 години лишаване от свобода, което на основание чл. 66 от НК 
е отложено с изпитателен срок от 5 години, глоба в размер на 3000 лева и 
лишаване от право да заема длъжност в органите на МВР за срок от 4 години; 

Г. И. – 5 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, 
глоба в размер на 5000 лева и лишаване от право да заема длъжност в 
органите на МВР за срок от 6 години. 

На основание чл. 307а от НК подсъдимите С. М., В. Г., Ж. К. и Г. И. са 
осъдени да заплатят в полза на държавата равностойността на липсващия 
предмет на престъплението по чл. 302 т.1 и т.2 б. А вр. чл. 301 ал.2 вр. ал.1 от 
НК в размер на 10 000 евро с левова равностойност 19 558,30 лева, или всеки 
от тях да заплати сумата от 4 889,57 лева. На основание чл. 189 ал. 3 от НПК 
подсъдимите са осъдени да заплатят на частния обвинител М. М. 
направените разноски за повереник в размер на 5000 лева. 

Всеки от подсъдимите П. А. и С.М. е признат за виновен в това, че през 
декември 2016 г. в гр. Пловдив, в съучастие като извършители, и с 
неизвестен извършител са отнели чужди движими вещи – 5000 кутии цигари 
марка „BUSI-NEES ROYALS“, на стойност 37 500 лева, кожен калъф и пари 
на обща стойност 4000 лева, всичко отнето на обща стойност 41 502 лева, от 
владението на М. М., с намерение противозаконно да ги присвоят, като са 
употребили за това сила и заплашване, като грабежът е в големи размери – 
престъпление по чл. 199 ал.1 т.1 вр. чл. 198 ал.1 вр. чл. 20 ал.2 вр. с ал.1 от 
НК. 

Подсъдимите С. М., В. Г., Ж. К. и Г. И. са признати за виновни в това, 
че на 15.03.2017 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, всеки един от тях, в 
съучастие като извършители, в качеството си на длъжностно лице – 
полицейски орган при ОД на МВР – Пловдив, е поискал от М.М. от гр. 
Пловдив и приел на полски път, намиращ се между ул. „Хр. Ботев“, с. 
Войводиново, обл. Пловдив, и  мотел „Мерита“ до автомагистрала „Тракия“, 
от М. М. чрез М. М. дар – пари в размер на 10 000 евро, с равностойност 
19 588, 30 лева, който не му се следва, за да наруши службата си, като не 
извърши действия по служба – да не предприеме действия по 
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предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпление от общ характер – 
такова по чл. 234 ал.1 от НК, за което е имал информация и данни, в 
нарушение на разпоредбите на ЗМВР, длъжностната характеристика за 
длъжността, която заема, и НПК, като подкупът е извършен от полицейски 
орган и чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение – 
приел от М. М. неследващ се дар, за да не извърши действия по служба – да 
не докладва в съответното РУ на МВР или компетентната прокуратура, 
данни относно евентуално извършено от М. М. престъпление по чл. 234, ал.1 
от НК за държане на акцизни стоки без бандерол – престъпление по чл. 302, 
т.1 и т.2, б. „А“ вр. чл. 301, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК. 

 
13. НОХД № 478/2020 г., докладчик съдия Иван Бонев: 
Подсъдимият Т.Б. е признат за виновен в това, че на 21.08.2019 г. в гр. 

Пловдив, при условията на опасен рецидив - извършил е престъплението, 
след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от 
свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по 
чл.66 от НК и след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от 
свобода за умишлени престъпления от общ характер, ако поне за едно от тях 
изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, е отнел чужди 
движими вещи, както следва: 1 брой златен синджир с бяло и жълто злато 14 
карата, 20 гр. на стойност 1400 лв., 1 брой златен пръстен злато 14 карата 
бяло и жълто злато, 7 гр. на стойност 490 лв., 1 брой златен пръстен злато 14 
карата модел “Булгари”, 7 гр. на стойност 490 лв., всичко общо на стойност 
2380 лв. от владението на Г. К. с намерение противозаконно да ги присвои, 
като е употребил за това заплашване, поради което и на основание чл. 199 
ал.1 т.4 вр. чл.198, ал.1, вр. чл.29 ал.1 б.“ А“ и б.“Б“ вр. чл. 54  от НК е осъден 
на десет години лишаване от свобода при първоначален строг режим. 
 

14. НОХД № 155/2020 г., докладчик съдия Веселин Хаджиев: 
         Подсъдимият Й.Ф. е признат за виновен в това, че на 14.07.2019 година 
в землището на с. Козаново, обл. Пловдивска, умишлено е умъртвил другиго 
– рождения си син Ц. Ф., поради което и на основание чл.116, ал.1, т.3, пр.3 
вр. с чл.115 от НК вр. с чл.54 от НК е осъден на шестнадесет години 
лишаване от свобода при първоначален строг режим. Със същата присъда 
подсъдимият Й.Ф. е осъден да заплати на гражданския ищец А.Л. сумата от 
100 000 /сто хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпените от 
нея неимуществени вреди в резултат на престъплението по чл.116, ал.1, т.3, 
пр.3 вр. с чл.115 от НК, ведно със законната лихва от датата на извършване 
на престъплението до окончателното й изплащане. Подсъдимият Й.Ф. е 
осъден да заплати  на гражданския ищец И.Ф. сумата от 50 000 /петдесет 
хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпените от него 
неимуществени вреди в резултат на престъплението по чл.116, ал.1, т.3, пр.3 
вр. с чл.115 от НК, ведно със законната лихва от датата на извършване на 
престъплението до окончателното й изплащане. 
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15. НОХД № 50/2020 г., докладчик съдия Розалия Шейтанова: 

Подсъдимият Г. М. е признат за виновен в това, че в периода 
22.06.2019 г. - 26.06.2019 г., в с.Искра, обл. Пловдив и в гр. Първомай, обл. 
Пловдив, като длъжностно лице - „главен инспектор община Първомай“ в 
отдел „Здравеопазване на животните“ към Областна дирекция по безопасност 
на храните - Пловдив при Българска агенция по безопасност на храните, като 
извършител, в съучастие със С.Н., последният също като извършител, е 
поискал и приел дар, който не му се следва, за да не извърши действия по 
служба - да не състави акт за установяване на административни нарушения 
по реда на чл.417, ал.1 от Закона за ветеринарно медицинската дейност, като 
в периода 22.06.2019г. - 24.06.2019г. в с.Искра, обл. Пловдив и в 
гр.Първомай., обл. Пловдив е поискал от И.Т., а на 26.06.2019 г. в гр. 
Първомай, обл. Пловдив е приел от Г.К. дар - пари на стойност 1000 лева и 
хранителни продукти на обща стойност 84,28 лв. или всичко на обща 
стойност 1084,28 лв. /хиляда осемдесет и четири лева и двадесет и осем 
стотинки/, поради което и на основание чл.301, ал.1, вр. с чл.20, ал.2, вр. с 
ал.1, вр.чл.54 от НК е осъден на една година и шест месеца лишаване от 
свобода при първоначален общ режим и глоба в размер на 5 000 лв., като е  
признат за невинен в това подкупът да е извършен чрез изнудване 
посредством злоупотреба със служебното положение, и е оправдан по 
първоначално повдигнатото му обвинение в този смисъл по чл.302, т.2, б.„а“ 
от НК.  На основание чл.301, ал.4 вр. ал.1 вр. чл.37, ал.1, т.6 и 7 вр. чл.49, ал.2 
от НК подсъдимия Г.М. е лишен, от право да заема държавна длъжност от 
ранга «главен инспектор» и по-висока, в системата на БАБХ за срок от две 
години, както и от право да упражнява професията «лекар по ветеринарна 
медицина» също за срок от две години.  

Със същата присъда подсъдимият С.Н. е признат за виновен в това, че в 
периода 22.06.2019г. - 26.06.2019г. в с. Искра, обл. Пловдив и в гр. Първомай, 
обл. Пловдив, като длъжностно лице – началник отдел „Здравеопазване на 
животни“ към Областна дирекция по безопасност на храните - Пловдив при 
Българска агенция по безопасност на храните, като извършител, в съучастие 
с Г.М., последният също като извършител, е поискал и приел дар, който не 
му се следва, за да не извърши действия по служба - да не състави акт за 
установяване на административни нарушения по реда на чл.417, ал.1 от 
Закона за ветеринарно медицинската дейност, като в периода 22.06.2019г. - 
24.06.2019г. в с. Искра, обл. Пловдив и в гр.Първомай, обл. Пловдив, е 
поискал от И.Т. и е приел от Г.К., дар - пари на стойност 1000 лева и 
хранителни на обща стойност 84,28 лв. или всичко на обща стойност 1084,28 
лв. /хиляда осемдесет и четири лева и двадесет и осем стотинки/, поради 
което и на основание чл.301, ал.1 вр.  чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.54 от НК е 
осъден на една година лишаване от свобода и глоба в размер на 2 000 лв., 
като е признат за невинен в това подкупът да е извършен чрез изнудване 
посредством злоупотреба със служебното положение, и е оправдан по 
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първоначално повдигнатото му обвинение в този смисъл по чл.302, т.2, б.„а“ 
от НК. На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното 
наказание на подсъдимия С.Н. лишаване от свобода е отложено за срок от 
три години, считано от датата на влизане на присъдата в сила. На основание 
чл.301, ал.4 вр. ал.1 вр. чл.37, ал.1, т.6 вр. чл.49, ал.2 от НК подсъдимия С.Н. 
е лишен от право да заема държавна длъжност от ранга «началник на отдел» 
и по-висока, в системата на БАБХ за срок от една година и шест месеца. 

   

16. НОХД № 1517/2020 г., докладчик съдия Елена Захова: 
Подсъдимият Е.А. е признат за виновен в това, че в началото на месец 

февруари 2017 година, в с.З., обл.Смолянска, е извършил действия, с цел да 
възбуди и удовлетвори полово желание, без съвкупление, по отношение на 
лице, ненавършило 14-годишна възраст чрез употреба на сила и заплашване, 
поради което и на основание чл. 149, ал.2, т.1, вр. ал.1 във вр. с чл. 54 ал. 1 вр. 
с чл. 58а ал. 1 от НК вр. с чл. 373 ал. 2 от НПК е осъден на три години 
лишаване от свобода. 
 В периода от началото на месец февруари 2017 година до края на м. 
август 2019 г., в с. З., обл. Смолянска и в гр.Пловдив, при условията на 
продължавано престъпление подсъдимият Е.А. се е съвкупил с лице от 
женски пол - низходяща сродница, ненавършила осемнадесет години, като я 
е принудил към това със сила и заплашване, поради което и на основание чл. 
152, ал. 4, т. 1 вр. с ал. 2, т.1 и т.2, вр. ал.1, т.2, вр. чл.26, ал.3 вр. с ал. 1 от НК 
във вр. с чл. 373 ал. 2 от НПК вр. с чл. 54 вр. с чл. 58а ал. 1 от НК е осъден на 
дванадесет години лишаване от свобода. 
 На основание чл. 23 ал. 1 от НК на подсъдимия Е.А. е наложено едно 
общо най-тежко наказание от дванадесет години лишаване от свобода при 
първоначален строг режим. 
 

Разглеждането на делата, предизвикали засилен обществен 
интерес, се обявява предварително чрез публикуване на прессъобщение за 
всяка следваща седмица. Присъствието на журналисти по делата, по които 
проявяват интерес, става по предварително уточнен ред – подаване на 
уведомление до служителя „Връзки с обществеността“, изготвяне на списък 
от последния с имената на журналистите, заявили желание да присъстват по 
дадено дело и предоставяне на този списък на отговарящите за 
пропускателния режим в сградата. В Окръжен съд Пловдив е създадена 
необходимата организация за осигуряване на приоритетни графици на 
докладчиците по дела със задържани лица (подсъдими, които са с мярка за 
неотклонение „задържане под стража”), със задължение за насрочването им 
всеки месец. Предвидени са и мерки за засилен контрол по движението на 
делата. 

  

В постъпленията на първоинстанционни дела е налице ръст в 
сравнение с предходната година – 308 дела от общ характер са постъпили 
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през 2020 г., при 270 дела 2019 г., което обуславя все по-високи нива на 
натовареност на съдиите, при съпътстващо високо качество на работата им.  

През 2020 г. са свършени 13 дела с предмет чл. 87 от НК – 
реабилитация (при 16 за 2019 г.), 20 кумулации (при 13 за 2019 г.), 3 
производства по ЗЕЕЗА (при 3 през 2019 г.) и още 376 други 
първоинстанционни частни наказателни дела (при 362 предходната година). 
Свършените ЧНД от досъдебното производство са 1 155 (при 1 114 за 2019 
г.). През годината са образувани и свършени 104 дела с предмет чл. 222 и чл. 
223 от НПК (при 121 през 2019 г.). 
 

2.2. Въззивни наказателни дела: 
Броят на несвършените към 01.01.2020 г. второинстанционни 

наказателни дела е бил 62. Постъпили са общо 256 такива дела, при 244 за 
2019 г., 250 за 2018 г. и 328 за 2017 г., от които: 

- по жалби – 232 (91 % от постъпилите второинстанционни 
наказателни дела);  

- по протести – 24 (9 % от постъпилите второинстанционни 
наказателни дела). 

Разпределението на постъпленията по районни съдилища е 
следното: 

- РС Пловдив – 227 дела; 
- РС Карлово – 11 дела; 
- РС Асеновград – 16 дела; 
- РС Първомай – 1 дела; 
- РС Разград – 1 дело. 
 

При тези данни общият брой на делата за разглеждане е бил 
318, при 300 за 2019 г., 316 за 2018 г. и 398 за 2017 г. /фиг. 8/. В срок до 3 
месеца са приключили 173 дела – 66 % от всички второинстанционни 
наказателни дела  /фиг. 9/, при 160 дела (67 %) през 2019 г., 184 дела (71 %) 
през 2018 г. и 223 дела (71 %) през 2017 г. 

 
 Резултатите от въззивния контрол на работата на районните 

съдилища са следните: 
- присъдата потвърдена – 145 дела (55 %) от всички свършени 

второинстанционни наказателни дела; 
- присъдата изменена – приложен чл. 66 НК – 1 дело (0,4 %); 
- присъдата изменена – отменен чл. 66 НК – 1 дело (0,4 %); 
- присъдата изменена – намалено наказание – 10 дела (3,8 %) от 

всички свършени ВНД; 
- присъдата изменена – увеличено наказание – 6 дела (2,3 %) от 

всички свършени второинстанционни наказателни дела; 
- присъдата изменена – други промени в наказателната част – 

13 дела (5 %); 
- присъдата изменена в гражданската част – 3 дела (1,2 %); 
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- присъдата отменена отчасти с връщане за ново разглеждане – 
2 дела (0,8 %); 

- присъдата отменена изцяло с връщане за ново разглеждане – 
19 дела (7,2 %); 

- присъдата отменена изцяло с произнесена нова присъда – 28 
дела (10,6 %); 

- делото прекратено – 36 дела (13,7 %) от всички свършени 
второинстанционни наказателни дела. 

 

 
 

В началото на отчетния период броят на останалите несвършени въззивни 
наказателни дела е бил 62. Към 31.12.2020 г. броят на тези дела е 54. 
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Динамиката на правораздаването по разглежданата категория 

дела (ВНОХД, ВАНД и ВНЧХД) за годината и за предходния период от три 
години е следната: 

 
 

година постъпили за разглеждане свършени 

2017 г. 328 398 332 

2018 г. 250 316 260 

2019 г. 244 300 238 

2020 г. 256 318 264 
 
 

През отчетната година е налице минимално увеличение на 
постъпленията на второинстанционни наказателни дела – с 12 дела повече, в 
сравнение с 2019 г. Основна причина за това са увеличените постъпления от 
районните съдилища. Запазва се сравнително високата натовареност на 
съдиите от Окръжен съд Пловдив и по този вид дела. 

Отчита се и увеличение на делата за разглеждане и свършените 
такива. През 2020 г. делата за разглеждане са с 18 повече от 2019 г., а 
свършените – с 26 повече. 

Във вътрешната структура на второинстанционните дела по 
съдилища, от които постъпват, също има промени. Основната част от 
постъпилите дела са на Районен  съд – Пловдив, като е налице увеличение с 
27 дела (от 200 на 227). Постъпленията от Районен съд – Асеновград са с 1 
дело по-малко (от 17 на 16). От Районен съд – Карлово са постъпили 8 дела 
по-малко (11 на брой, в сравнение с 2019 г., когато са постъпили 19), а от 
Районен съд – Първомай е постъпило 1 дело (при постъпили 7 такива през 
2019 г.).  

Към 31.12.2019 г. останалите несвършени въззивни частни 
наказателни дела са били 13 на брой. Постъпилите през 2020 г. такива дела, 
образувани по частни жалби и частни протести, са 470 (при 406 през 2019 г., 
399 през 2018 г. и 470 през 2017 г.). Свършени са 458 такива дела, при 409 за 
2019 г., 400 за 2018 г. и 464 за 2017 г. При постъпленията преобладават 
отново тези от РС – Пловдив – 377, при 48 от РС – Асеновград, 25 от РС – 
Карлово и 20 от РС – Първомай. Останалите несвършени дела от този вид 
към 31.12.2020 г. за отчетния период са 25.   

С оглед посочените цифри може да се направи извод, че през 
2020 г. е налице чувствителен ръст на постъпленията на второинстанционни 
наказателни дела, образувани по частни жалби или протести – 470, при 406 
постъпили такива през 2019 г., значително повече са и свършените такива – 
458, при свършени 409 през 2019 г. Ръстът на постъпления на въззивните 
частни наказателни дела обуславя все по-високи нива на натовареност на 
съдиите, разглеждащи тези дела.  
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Натовареността на съдиите от наказателното отделение по щат 
от 20 съдии за 2020 г. е 11,52 към дела за разглеждане и 10,69 към свършени 
дела.  

Динамиката на действителната натовареност по наказателните 
дела за разглеждане и свършените дела, изглежда така /фиг. 10/: 

 
Година за разглеждане свършени 

2017 г. 12,60 11,82 

2018 г. 11,59 10,84 

2019 г. 11,77 11,03 

2020 г. 12,02 11,15 
 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

11,82

10,84 11,03
11,15

12,6

11,59 11,77
12,02

Фиг.10 Действителна натовареност на наказателните съдии
в Окръжен съд - Пловдив  в периода 2017 г. - 2020 г.

          Цифрово се запазва действителната натовареност на съдиите в 
Наказателно отделение спрямо предходната отчетна година, като е налице 
минимално повишение на същата при делата за разглеждане, с оглед по-
големия брой постъпили дела.  

 
3.  ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА 
 
3.1. Граждански дела първа инстанция:  
 
Към 01.01.2020 г. в Окръжен съд – Пловдив са останали 

несвършени (висящи) общо 233 първоинстанционни граждански дела. За 
цялата отчетна година са постъпили 339 дела /фиг. 11/, при 372 за 2019 г., 378 
за 2018 г. и 371 за 2017 г., като общият им брой за разглеждане е бил в размер 
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на 572 дела, при 605 за 2019 г., 627 за 2018 г. и 585 за 2017 г. Най-много са 
постъпленията с предмет облигационни искове – 165 броя (49 %), следвани 
от такива с предмет искове по СК – 110 (33 %), от които споровете за 
произход са 22, осиновявания – 4, прекратявания на осиновявания – 5 броя. 
Постъпленията на дела с предмет обезпечение са 47 (15 %). 26 са делата, 
образувани по вещни искове, а 42 – по установителни искове.  

Свършените първоинстанционни граждански дела са 315 на 
брой /фиг. 11/, от които 144 (46 %) са приключили в срок до 3 месеца       
/фиг. 12/. За предния отчетен период (2019 г.) свършените дела са били 372, 
като 226 са приключили в горния срок, или 61 %,  при 52 % през 2018 г. и 34 
% през 2017 г. 
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От свършените дела (315 бр.), 193 са приключили със съдебен 

акт по същество, а 122 са прекратените производства. В края на отчетния 
период несвършените граждански дела първа инстанция са 257. През 
годината предмет на жалба пред Апелативен съд – Пловдив са били 
съдебните актове по общо 117 такива дела.  

Постъпилите първоинстанционни частни граждански дела, 
разглеждани в отделението, са 38 на брой (без жалбите за бавност, които са 
30 на брой). За разглеждане първоинстанционните частни граждански дела са 
били 38 (отделно от тях, жалбите за бавност са общо 30), а в края на отчетния 
период няма останали несвършени първоинстанционни частни граждански 
дела. 

През 2020 г. в съда са внесени 8 искания за отнемане на 
имущество в полза на държавата по реда на ЗОПДНПИ, при 4 за 2019 г., 7 за 
2018 г. и 8 за 2017 г. Внесени са общо 10 искания на КПКОНПИ /Комисия за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество/, за налагане на обезпечения по реда на чл. 37 от ЗОПДНПИ, при 
5 за 2019 г., 12 за 2018 г. и 9 за 2017 г. Към 31.12.2020 г. в Окръжен съд – 
Пловдив са останали несвършени общо 27 дела по този закон. 
 

Обемът на работата по първоинстанционните граждански дела 
/искови дела/ в сравнителен план за периода 2017 г. – 2020 г., е както следва: 

 

година постъпили за разглеждане свършени 

2017 г. 371 585 336 

2018 г. 378 627 394 

2019 г. 372 605 372 

2020 г. 339 572 315 
 
През отчетната година броят на постъпилите 

първоинстанционни граждански дела е близък с броя на постъпилите такива  
през 2019 г. Постъпилите дела са с 33 по-малко през 2020 г., делата за 
разглеждане – с 33 бр. по-малко, а свършените дела – с 57 бр. по-малко. 
Запазва се високото ниво на действителна натовареност на работа на съдиите 
от Гражданско отделение – първа инстанция, при съпътстващо високо ниво и 
на качеството на работа. 

За отчетната 2020 г. са постъпили 30 производства по гл. 19 
ГПК „Определяне на срок при бавност“, които дела се разглеждат от съдиите 
от Гражданско исково отделение, съобразно Заповед № РД 14/31.01.2018 г., 
за промяна на вътрешните правила за разпределение на дела, която е 
издадена след съответно решение на Общото събрание на съдиите от 
Окръжен съд – Пловдив. 
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3.2. Търговски и фирмени дела: 
 
Към 01.01.2020 г. в съда са останали несвършени 574 

търговски дела. Постъпилите през годината са 850 /фиг. 13/ и така делата за 
разглеждане са били общо 1 424. За сравнение, през 2019 г. са постъпили 1 
158 бр. дела, като общо за разглеждане са били 1 628.  

Основни групи в структурата на постъпленията са исковете за 
права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка – 
306 на брой (при 421 за 2019 г.), 115 са делата, при които е обжалван отказ на 
длъжностно лице по ЗТР за вписване/обявяване (228 такива са за 2019 г.),  
113 са производствата по несъстоятелност (при 106 за 2019 г.), от които 96 са 
по молби за откриване на такива производства (при 92 за предходната 
година). Образувани са 45 дела с предмет иск за прекратяване на ТД по 
съдебен ред (при 91 за 2019 г.), следвани от установителни искове – 42 на 
брой и облигационни искове – 18. Делата с предмет обезпечение са 119 на 
брой. 

Свършените търговски дела през годината са общо 859 /фиг. 

13/. От тях 499 (58 %), са приключили до 3 месеца /фиг. 14/, при 69 % за 2019 
г., 72 % за 2018 г. и при 50 % за 2017 г. От свършените дела (859 на брой), 
649 са приключили със съдебен акт по същество, а прекратените 
производства са 210, от които 13 са приключили със спогодба. Към 
31.12.2020 г. висящи са останали 565 дела от разглеждания вид. През 
годината предмет на жалба са били съдебните актове по общо 311 търговски 
дела. 

Динамиката на търговското правораздаване за периода 2017 г. 
– 2020 г. се илюстрира така: 

 
 

година постъпили за разглеждане свършени 

2017 г. 807 1289 862 

2018 г. 1049 1476 1006 

2019 г. 1158 1628 1054 

2020 г. 850 1424 859 

 
Таблицата сочи намаление на общия брой на постъпленията 

през отчетния период с 308 дела спрямо предходния период. Делата за 
разглеждане са с 204 дела по-малко от 2019 г., а свършените дела – със 195 
броя по-малко.  
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Следва да се отбележи, че в горната статистика не е включена 
работата на съдиите по делата по несъстоятелност във втората фаза на 
производството, след постановяване на решение за откриване на 
производство по несъстоятелност. Запазва се тенденцията за непрекъснатото 
усложняване на този род дела, като относително се запазва обема на работа 
по тях – към 31.12.2020 г. те са 135 броя, при 130 броя към 31.12.2019 г., при 
115 към 31.12.2018 и 155 към края на 2017 г. Видно е, че през отчетния 
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период е намалял броя на свършените дела в сравнение с предходния период, 
както и на делата за разглеждане. 

Процентът на свършените до 3 месеца търговски дела – 58 %, е 
по-нисък от този от 2019 г. – 69 %. За сравнение, през 2018 г. този процент е 
бил 72 %, а през 2017 г. – 50 %. 

През 2020 г. са били разгледани общо 23 преписки по фирмени 
дела, в т. ч. 7 по новообразувани фирмени дела, както и 16 за вписване на 
промени в обстоятелствата по стари такива. За сравнение, през 2019 г. са 
били разгледани общо 37 преписки по фирмени дела, в т.ч. 4 по 
новообразувани фирмени дела, както и 33 за вписване на промени в 
обстоятелства по стари такива. Разгледаните дела през 2018 г. са били 67, а 
през 2017 г. – 429 /фиг. 15/. Голямата разлика се дължи на законодателна 
промяна, според която считано от 01.01.2018 г. регистрацията на сдружения с 
нестопанска цел по ЗЮЛНЦ, както и на народните читалища по ЗНЧ, 
преминава в компетентност към Агенция по вписвания – Търговски регистър 
и Регистър на юридичиските лица с нестопанска цел.  

Натовареността на съдиите от отделението остава висока при 
запазено високо качество на работата. 
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3.3. Граждански въззивни дела: 
 
1835 са постъпилите граждански въззивни дела през цялата 

2020 г. (при 1 588 дела за 2019 г., 1 581 дела за 2018 г. и 1 714 за 2017 г.). 
/фиг. 16/, разпределени по първоинстанционни съдилища така: 

- РС – Пловдив: 1 273 дела;  
- РС – Асеновград: 142 дела; 
- РС – Карлово: 94 дела; 
- РС – Първомай: 12 дела; 
- РС – Казанлък: 2 дела; 
- РС – Мадан: 1 дело; 
- РС – Смолян: 1 дело; 
- РС – Стара Загора – 1 дело; 
- съдебни изпълнители: 309 дела; 
 
Несвършените дела в началото на отчетната година са били 360 

и по този начин общият брой на производствата за разглеждане е бил 2 195, 
при 1 892 за 2019 г., 1 882 за 2018 г. и 1 992 за 2017 г.   

Свършени са 1 496 второинстанционни граждански 
производства, при 1 532 такива за 2019 г., 1  578 за 2018 г. и  1 691  за 2017 г. 
/фиг. 16/, със следните резултати: 

- решението оставено в сила: 932 дела; 
- решението изменено отчасти: 153 дела; 
- решението отменено изцяло и постановено ново: 185 дела; 
- решението обезсилено: 26 дела; 
- прекратено производство: 200 дела. 

                        В срок до 3 месеца /фиг. 17/ са приключили 912 дела, или 61 % 
от свършените дела, при 72 % за 2019 г., 79 % за 2018 г. и 79 % за 2017 г.  
                       Към 31.12.2020 г. останалите несвършените въззивни дела са 
699.  

В сравнителен план, движението на въззивните граждански 
дела е следното: 

 
 

година постъпили за разглеждане свършени 

2017 г. 1714 1992 1691 

2018 г. 1581 1882 1578 

2019 г. 1588 1892 1532 

2020 г. 1835 2195 1496 
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Изводът е, че през 2020 г. броя на новообразуваните въззивни 

граждански дела е с 247 дела повече от тези за 2019 г., значително повече от 
тези през 2018 г. и със 121 дела повече от 2017 г. Делата за разглеждане през 
отчетния период са със 303 повече от делата през  2019 г., а свършените дела 
– с 36 по-малко от свършените такива през 2019 г.  

 Във вътрешната структура на второинстанционните дела по 
съдилищата, от които постъпват, също са налице промени. Делата от Районен 
съд – Пловдив, са с 316 повече в сравнение с 2019 г. (1 273 през 2020 г., при 
957 през 2019 г.);  делата от РС – Карлово са намалели с 3 (от 97 през 2019 г. 
на 94 през 2020 г.); делата от РС – Асеновград са се увеличили с 32 (от 110 
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през 2019 г. на 142 през 2020 г.), а делата от РС – Първомай са 12, същият 
брой, както и през 2019 г. Постъпили са и 5 дела от други съдебни райони, а 
именно – по 1 брой от РС – Мадан, РС – Стара Загора и РС – Смолян, както и 
2 броя от РС – Казанлък. Със 100 броя са намалели делата, образувани по 
жалби срещу действия на съдебни изпълнители (от 409 през 2019 г. на 309 
през 2020 г.).  

По-малък е процентът на делата, приключили в срок до 3 
месеца – 61 %, при 72 % през 2019 г., като броят на приключилите дела в 
този срок през 2020 г. е 912 (при 1 103 през 2019 г.).   

Частните граждански дела втора инстанция, с които годината е 
започнала, са били 53. Постъпили са общо 1 025 частни жалби, по които са 
образувани въззивни частни граждански дела, или общо за разглеждане през   
2020 г. делата от този вид са 1 078. В сравнение с 2019 г., когато са 
постъпили 956 такива дела, е налице увеличение на постъпленията със 69 
дела.  

 Отново най-много са постъпилите частни жалби по дела на 
Районен съд – Пловдив – 904 (при 815 през 2019 г.), а най-малко – на Районен 
съд – Първомай – 9 (при 22 през 2019 г.). От Районен съд – Асеновград през 
2020 г. са постъпили 65 частни жалби (при 68 през 2019 г.), а от Районен съд 
– Карлово – 39 (при 46 през 2019 г.). През годината предмет на разглеждане 
са били също и 3 частни жалби по дела на Районен съд – Смолян, както и по 
една на Районен съд – Казанлък, на Районен съд – Стара Загора, на Районен 
съд – Пещера, на Софийски районен съд и ЧСИ. 

Свършените въззивни частни граждански дела през 2020 г. са 
984 (при 960 през 2019 г., 857 през 2018 г. и 1 016 през 2017 г.). В края на м. 
декември 2020 г. са останали висящи 94 въззивни частни граждански дела.  

През отчетната 2020 г. се отчита повишаване на постъпленията 
на въззивни граждански дела (с 247 дела повече), и по-малко такова при 
въззивните частни граждански дела (с 69 повече). За 2020 г. общото 
постъпление на въззивни дела е 2 860, при 2 544 през 2019 г., 2 419 през 2018 
г. и 2 730 през 2017 г.  

През 2020 г. се забелязва минимално намаляване на общия 
брой на свършените въззивни дела – 2 480, при свършени 2 492 през 2019 г. 
Налице е намаление и на процента на делата, приключили в срок до 3 месеца 
– 61 % при въззивните граждански дела, при 72 % през 2019 г., и 96 % при 
въззивните частни граждански дела при 98 % през 2019 г.. 

При тези данни, натовареността на съдиите от отделението 
остава висока, при запазено високо качество на работата.  

 

4. Общо натоварване с правораздавателна работа: 
 
Към 01.01.2020 г. в съда е имало 1 383 висящи дела. Общият 

брой на постъпилите дела от всякакъв вид през годината е 6 725. 
Постъпленията в съда през 2019 г. са били 6 568, през 2018 г. са били 6 315, а 
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през 2017 г. – 6 691 /фиг. 18/. От постъпилите 6 725 дела, 2 601 са били 
наказателни, а 4 124 – граждански, търговски и фирмени. 

Делата за разглеждане във всички отделения за цялата 2020 г. 
са в общ размер на 8 108. Този сбор е от постъпленията, заварените 
производства и върнати от горна инстанция за продължаване на 
съдопроизводствените действия. Делата за разглеждане през 2019 г. са били 7  
798, през 2018 г. са били 7 541, а през  2017 г. – 7 908. От всички 8 108 дела за 
разглеждане, наказателните са 2 601. 

 

 
 

За цялата календарна 2020 година съдиите от Окръжен съд – Пловдив са 
свършили общо 6 294 дела. Данните за свършените дела в сравнителен план 
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/фиг. 18/ са следните: през 2019 г. са свършени 6 415 дела, през 2018 г. са 
свършени 6 311 дела, а през 2017 г. – 6 682 дела. Приключените производства 
през отчетния период се разпределят по предмет така: наказателни – 2 565,  
граждански, търговски и фирмени – 3 729. 

От всички свършени дела – 6 294, 79 % или 4 956 броя 
приключват в срок до 3 месеца от образуването им /фиг. 19/, при 83 % за 
2019 г., 85% за 2018 г. и 82 % за 2017 г. Налице е намаление (с 4 %) на 
делата, свършени в 3-месечния срок, в сравнение с предходния отчетен 
период. 

                       По групи дела, по този показател, съотношението е както 
следва: 

- наказателни дела – 93 % (2 386 дела) за 2020 г., при 94 % 
(2 282) за 2019 г., 94% (2 208) за 2018 г. и при 94 % (2392) за 2017 г.; от тях 
НОХД – 79 % (216 дела) за 2020 г., при 80 % (217 дела) за 2019 г., 75 % (183 
дела) и 78 % (184 дела) за 2017 г. и въззивни наказателни дела –  66 % (173 
дела) за 2020 г., при 67 % (160 дела) за 2019 г., 71% (184 дела) за 2018 г.и 71 
% (223 дела) за 2017 г.; 

 - граждански, търговски и фирмени дела – 69% (2 570 дела) за 
2020 г., при 77 % (3 070 дела) за 2019 г., 79 % (3 137 дела) за 2018 г. и 75 % (3 
095 дела) за 2017 г. От тях граждански първа инстанция – 46 % (144 дела) за 
2020 г., при 61 %  (226 дела) за 2019 г., 52 % (204 дела) за 2018 г., 34 % (114 
дела) за 2017 г. и 54% (186 дела) за 2016 г.; търговски дела – 58 % (499 дела), 
при 69 % (726 дела) за 2019 г., 72 % (722 дела) за 2018 г., 50 % (431 дела) за 
2017 г. и 65% (544 дела) за 2016 г.; въззивни граждански дела – 61 % (912 
дела) за 2020 г., при 72 % (1 103 дела) за 2019 г., 79 % (1 248 дела) за 2018 г., 
79% (1 330 дела) за 2017 г. и 74% (1 362 дела) за 2016 г.  

 Към 31.12.2020 г. несвършени са останали общо 1 814 дела от 
всякакъв вид. 

В сравнителен план, данните за движението на всички дела в 
Окръжен съд – Пловдив изглеждат така: 

 

година постъпили за разглеждане Свършени 

2017 г. 6 691 7 908 6 682 

2018 г. 6 315 7 541 6 311 

2019 г. 6 568 7 798 6 415 

2020 г. 6 725 8 108 6 294 
 
Вътрешната структура на правораздавателната работа (по 

предмет) през отчетната 2020 г. e както следва5: 
 

                                            
4 В таблиците „гражданските” дела включват граждански+ търговски и фирмени дела- 
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2020 г. общо наказателни % граждански % 

постъпили 6 725 2 601  39 % 4 124 61 % 

за разглеждане 8 108 2 764 34 % 5 344 66 % 

свършени 6 294 2 565 41 % 3 729 59 % 

 
Сравнението на темпа на работа по свършените дела – дела, 

приключили в срок до 3 месеца, за периода 2017 г. – 2019 г. и за отчетната 
2020 година сочи следното: 

 

година от всички дела от нак. дела от гр. дела 

2017 г. 82 % 94 % 75 % 

2018 г. 85 % 94 % 79 % 

2019 г. 83 % 94 % 77 % 

2020 г. 79 % 93 % 69 % 
 
 При тези данни, натовареността на съдия за месец в Окръжния 

съд по щат – при 62 щата, за 2020 г. е: 
- при постъпили 6 725 дела - 9,043 дела на месец; 
- при 8 108 дела за разглеждане - 10,90 дела на месец; 
- при свършени 6 294 дела - 8,46 дела на месец. 
 
Действителната натовареност по втория показател – разгледани 

дела, през отчетния период е 12,69 дела (при 12,62 дела за 2019 г., 11,89 дела 
за 2018 г. и 12,28 дела за 2017 г.), а по третия показател - свършени дела – 
9,85 дела (при 10,38 дела за 2019 г., 9,95 за 2018 г. и 10,38 дела за 2017 г.). 

Динамиката на средната натовареност по щат за периода 2017 г. 
– 2020 г. може да бъде илюстрирана по следния начин: 

 

година– щатове постъпили за разглеждане свършени 

2017 г. – 61 щ. 9,14 10,80 9,13 

2018 г. – 62 щ. 8,49 10,14 8,48 

2019 г. – 62 щ. 8,83 10,48 8,62 

2020 г. – 62 щ. 9,04 10,90 8,46 
 



 

  

36

 
 Динамиката на действителната натовареност за същия 

период, по показателите дела за разглеждане и свършени дела, изглежда така: 
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година за разглеждане свършени 

2017 г. 12,28 10,38 

2018 г. 11,89 9,95 

2019 г. 12,62 10,38 

2020 г. 12,69 9,85 
 
През отчетения период в наказателно отделение е допуснато 

само едно забавяне в изготвянето на мотивите към присъда по НОХД, като 
причината е продължителен отпуск по болест на съдията докладчик. 

В гражданско въззивно, гражданско първоинстанционно и 
търговско отделение, броя на забавените съдебни актове е увеличен в 
сравнение с предходния отчетен период. Причините за това са комплексни. 
Налице са обективни причини, свързани с относително високата лична 
натовареност на съдиите през годината, като в тази връзка следва да се 
отбележи, че Окръжен съд – Пловдив е сред най-натоварените съдилища от 
това ниво по брой постъпили и свършени дела. Към тези причини спадат и 
фактическата и правна сложност, с които се открояват част от делата.  
Налице са и причини, свързани с начина на лична организация на работа с 
делата от отделни съдии. Ръководството на съда предприема различни мерки 
за намаляване броя на забавянията при изготвяне на съдебните актове, като 
се изготвят ежемесечни справки, в които се отразяват причините за това, 
обръща се внимание ежемесечно на съдиите, допуснали забавяния, 
включително и на общи събрания, което дава много добри резултати.  

При тези данни могат да се направят следните изводи: 
- През 2020 г. е налице увеличение на обема правораздавателна 

дейност в сравнение с предходната година, като постъпилите дела са със 157 
повече, делата за разглеждане са се увеличили с 310, но свършените дела са 
намалели със 121 броя. В общ план това води до повишаване на 
натовареността на съдиите; 

- През отчетния период съдът е работил с намален състав на 
съдиите, което е компенсирано частично с командироване на съдии от 
районен съд;   

- Действителната натовареност на съдийския състав остава 
висока през отчетния период, като се има предвид и намаления състав, както 
и работата на съдиите, несвързана пряко с правораздавателната им дейност – 
участия в различни комисии, работа като съдии-наставници, отговорници за 
проекти и събития, в които съдът е включен, изготвяне на проекти за 
становища от името на общото събрание и др. Това натоварване остава 
високо и при сравнението му с общите данни за окръжните съдилища в 
страната и така съдът запазва досегашните челни позиции по показателите за 
натовареност – по щат и действителна такава; 
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- Налице е промяна във вътрешната структура по видове на 
делата, като през отчетната година, общото постъпление на наказателни дела 
се е увеличило със 175 дела спрямо 2019 г., а общото постъпление на 
граждански и търговски дела е намаляло с 18 дела (съпоставени с броя на 
постъпилите граждански и търговски дела от всякакъв вид през 2019 г.). Така 
през 2017 г. наказателните дела са били 38 % от свършените, 34% от 
разгледаните и 38 % от постъпилите, през 2018 г. – 37 % от свършените, 33 % 
от разгледаните и 37 % от постъпилите, през 2019 г. – 38 % от свършените, 33 
% от разгледаните и 37 % от постъпилите, а сега – 41 % от свършените, 34 % 
от разгледаните и 39 % от постъпилите. Съотношението при наказателните 
дела към общия брой разгледани и свършени дела в съда през 2020 г. се 
запазва процентно спрямо нивото от 2019 г., докато при общо гражданските 
и търговски дела този процент е намалял (69 % за 2020 г., при 77 % за 2019 
г.). 

- Има увеличение на постъпленията при наказателните 
първоинстанционни дела от общ характер и при въззивните частни 
наказателни дела, както и на наказателните дела за разглеждане и 
свършените такива; 

- Налице е намаление на постъпленията на търговски и 
първоинстанционни граждански дела, както и на свършените дела и делата за 
разглеждане от този вид. Следва да се отбележи, че част от търговските дела, 
а именно тези по Кодекса на застраховането, се разглеждат и от съдиите от 
Гражданско исково отделение.  

- При въззивните граждански дела се забелязва увеличение на 
броя на делата, които са постъпили, разгледани и свършени през отчетния 
период.  

 
5. Работа по ЗСРС: 
 
Съобразно чл. 29, ал. 8 от ЗСРС, отчетният доклад за дейността 

на съда през годината представя и следните данни: 
- общ брой разпореждания по чл. 15, ал. 1 от ЗСРС, издадени 

през  2020 г. от председателя (зам.-председателя) на съда: 466; 
- от общия брой разпореждания /466/ - разрешения за 

използване на СРС: 422; 
- от общия брой разпореждания /466/ - откази: 44; 
- от разрешенията /422/ - постановени с частичен отказ: 44; 
- от разрешенията /422/ - по искания на прокурори: 35; 
- от разрешенията /422/ - по искания на ОД на МВР - Пловдив: 

369; 
- от разрешенията /422/ - по искания на ДАНС: 16; 
- от разрешенията /422/ - по искания на Дирекция „Вътрешна 

сигурност“ на МВР: 2; 
- от отказите /44/ - по искания на прокурори: 2; 
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- от отказите /44/ - по искания на ОД на МВР - Пловдив: 38; 
- от отказите /44/ - по искания на ДАНС: 4; 
- действителен брой лица, за които са издадени разрешения: 

266; 
- брой ВДС, предадени в съда през 2020 г.: 94. 
 
6. Работа по ЗДОИ: 
 
На основание чл.15, ал.2 от ЗДОИ отчетният доклад за 2020г. 

съдържа и годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена 
информация и за повторно използване на информация от обществения 
сектор, съдържащ данни и за направените откази и причините за това: 

През 2020г. в Окръжен съд Пловдив са постъпили общо 6 
заявления за достъп до обществена информация, като по 5 от тях са 
постановени решения за разрешаване на такъв достъп, а по 1 от заявленията е 
указано на заявителя, че исканата информация е такава по висящо НОХД и 
следва да се изиска от съответния съдия-докладчик, без протичане на 
процедурата по ЗДОИ.  

   
III. АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА 

СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014 г. – 2020 г. В ОКРЪЖЕН 
СЪД –  ПЛОВДИВ 
 
 Във връзка с изготвен План за действие по изпълнение на 
комуникационната стратегия за 2020 г. в Окръжен съд – Пловдив системно 
бяха изпълнявани всички дейности, залегнали в него. В края на отчетния 
период се отчитат следните резултати: 
 
 1. По поставената цел: Утвърждаване на механизми на 
взаимодействие на Окръжен съд – Пловдив с органи на законодателната 
и изпълнителната власт при спазване принципа на независимата 
съдебна власт. 
 
 Проведени са 5 общи събрания, съответно на 28.01.2020 г., 19.06.2020 
г., 28.08.2020 г., 17.09.2020 г. и на 18.12.2020 г., като последното е проведено 
дистанционно чрез осъществяване на видеоконферентна връзка, както и едно 
неприсъствено общо събрание с вземане на решение срещу подпис, 
проведено съответно на 1.06.2020 г. 
 
 През 2020 г. са изпратени 11 становища, както следва: 
 

� С писмо изх. №1616/29.01.2019 г. – становище до Председателя на ВКС 
във връзка с приемане на тълкувателно решение по въпроси, включени 
в предмета на ТД № 3/2019 г. на Общото събрание на Търговска колеги 
на ВКС по въпроса „Откога тече двуседмичният срок за явяване на 
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работа по чл. 345, ал.1 КТ – само от получаване на нарочно съобщение 
от първоинстанционния съд, разгледал делото, или и от узнаването за 
влязлото в сила решение за възстановяване на предишната работа, 
което не съдържа съобщение за явяване на работа в определен срок?“ 

� С писмо изх. №1615/29.01.2019 г. – становище до Председателя на ВКС 
във връзка с приемане на тълкувателно решение по въпроси, включени 
в предмета на ТД № 5/2019 г. по въпроса: „При уговорено погасяване 
на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни 
падежи, откога тече шестмесечният срок по чл. 147 ал.1 ЗЗД – от датата 
на падежа за всяка вноска, или от настъпване на изискуемостта на 
целия дълг, включително и в хипотезата на предсрочна изискуемост?“ 

� С писмо изх. №1769/31.01.2020 г. – становище до Председателя на ВКС 
във връзка с приемане на тълкувателно решение по въпроси, включени 
в предмета на ТД № 4/2019 г. по въпроса: „При извършен строеж на 
съпрузи по време на брака им, без учредено право на строеж, в 
поземлен имот, съсобствен между единия съпруг и трето лице, 
придобива ли се режим на съпружеска имуществена общност частта от 
построеното, съответстваща на правата на съпруга от съсобствеността 
върху терена?“ 

� С писмо изх. № 3101/20.02.2020 г. – становище до Национално бюро за 
контрол на специалните разузнавателни средство – София относно 
изменение в нормативната уредба за съхраняването и унищожаването 
на ВДС-та. 

� С писмо изх.№ 5891/29.04.2020 г. – становище до Председателя на ВКС 
във връзка с приемане на тълкувателно решение по въпроси, включени 
в предмета на ТД № 2/2020 г. на ОСГТК. 

� С писмо изх.№ 6259/13.05.2020 г. – становище до Министъра на 
правосъдието във връзка с искане по писмо с изх.№04-00-7/13.04.2020 
г. за съгласуване комплект материали относно проект на решение на 
Министерския съвет за одобряване на проект за Закон за допълнение на 
Закона за съдебната власт. 

� С писмо изх.№10955/21.07.2020 г. – становище до Председателя на 
ВКС във връзка с приемане на тълкувателно решение по ТД № 5/2019 
г. на ОСГК на ВКС по въпроса: „Кога е налице закриване на част от 
предприятието, вътрешна реорганизация и съкращение на щата и какво 
правно значение имат тези три форми на правото, съответно за 
задължението на работодателя да извърши подбор, когато се 
преустановява осъществяването на някоя дейност и когато същата 
дейност продължава да се осъществява в същото или друго населено 
място?“ 

� С писмо изх.№11268/27.07.2020 г. – становище до председателя на ВКС 
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във връзка с приемане на тълкувателно решение по въпроси, включени 
в предмета на ТД № 2/2020 г. на ОСГТК. 

� С писмо изх.№12837/03.09.2020 г. – становище до ВСС комисия 
„Съдебна администрация“ относно процедура по редуциране броя на 
районните съдилища със статут на организационни единици по 
смисъла на ЗЗКИ. 

� С писмо изх.№61423/28.09.2020 г. – становище до Председателя на 
ВКС във връзка с Разпореждане от 09.07.2020 г. на Председателя на 
ВКС и предвид приемане на тълкувателно решение по ТД № 1/2020 г. 
на ОСГК, ВКС, по въпроса: „При отчитане и заплащане на положените 
часове нощен труд от служители на Министерството на вътрешните 
работи приложими ли са разпоредбите на Кодекса на труда и наредбата 
за структурата и организацията на работната заплата /в частност 
разпоредбата на чл.9 ал.2 от същата наредба/, или следва да се прилагат 
разпоредбите на специалния Закон за Министерството на вътрешните 
работи и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни 
актове?“ 

� С писмо изх.№ 61503/29.09.2020 г. – становище до Председателя на 
ВКС във връзка с ТД № 1/2020 г. на ОСТК на ВКС. 

 
2. По поставената 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 Окръжен 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 работата на съдебната власт като гарант и защитник 
на интересите и гражданските права на лицата, като по този начин се 
повишава доверието към българския съд. 

За провеждането на Деня на отворените врати в Плана за 
действие по изпълнение на комуникационната стратегия за 2020 г. в Окръжен 
съд – Пловдив беше определена датата 16 април, когато се отбелязва Денят 
на българската конституция и професионален празник на българските 
юристи и на съдебните служители. Създалата се в страната епидемична 
обстановка и предприетите мерки в Окръжен съд – Пловдив по повод 
решение по т.31 от протокол №8 от заседание на ВСС от 10 март 2020 г. във 
връзка с превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на 
нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и коронавирусна 
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инфекция COVID-19, станаха причина за отлагането на Деня на отворените 
врати за 30 октомври 2020 г. Заради усложнената епидемична обстановка в 
страната, продължаващата опасност от заразяване с коронавирусна инфекция 
и спазването на всички противоепидемични мерки, взети при организацията 
на работа в Окръжен съд – Пловдив относно посещаване от външни лица на 
сградата на Съдебната палата, стана невъзможно провеждането на Деня на 
отворените врати по традиционния начин с участието на ученици и студенти. 
На 30 октомври 2020 г. Окръжен съд – Пловдив отбеляза този ден по 
нетрадиционен начин – с виртуална изложба, която илюстрираше работата в 
съда по време на епидемична обстановка. Бяха заснети 30 фотоса на съдебни 
зали, кабинети, регистратура, фоайе, коридори, пространството пред 
Съдебната палата. Те визуализираха взетите специални противоепидемични 
мерки и работата на съдиите и съдебните служители при създалата се 
извънредна ситуация. Специално създаденото слайдшоу с фотоси „Ден на 
отворените врати“ беше излъчено на мониторите вътре и пред сградата на 
съда. Целта на виртуалната изложба беше да се покаже с картина какви  
противоепидемични мерки са предприети от Окръжен съд – Пловдив, чийто 
служители и магистрати продължиха да работят в тази сложна обстановка. 
На фотосите се виждаха специалните прегради, монтирани в деловодствата и 
съдебните зали, бактерицидните лампи, с които се почиства въздуха, както в 
кабинетите, така и в съдебните зали, бе показана работата на отговорниците 
за хигиената в сградата, които дезинфекцират периодично кабинетите, залите 
и общите пространства, както и личните предпазни средства, с които 
служителите и съдиите работят в съда. Фотосите визуализираха и работата на 
съда при заседания по въззивни производства по повод жалби за промяна на 
взети мерки за неотклонение задържане под стража. Заседанията по тези дела 
в Окръжен съд – Пловдив се провеждат чрез видеоконферентна връзка по 
Skype между ареста, където се намират обвиняемите, и съдебната зала, в 
която са съдебният състав, прокурорът и защитата. Виртуалната 
фотоизложба по повод Деня на отворените врати предизвика огромен 
интерес, както сред работещите в съда, така и сред посетителите на 
Съдебната палата, което наложи излъчването й на мониторите в сградата да 
продължи по-дълго от предвиденото. 

         Провеждането на Деня на отворените врати е насочено към 
популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на 
гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната 
система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.  

Съдебната 2020-та година премина под знака на COVID-19, а съдиите и 
служителите от Пловдивския окръжен съд показаха съпричастност към 
проблемите на медиците и се включиха в благотворителна кампания за 
подпомагане със санитарни материали от първа необходимост на Центъра за 
спешна и неотложна помощ – Пловдив. През годината бяха организирани и 
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други благотворителни кампании за подпомагане с финансови средства на 
съдии и служители с тежки здравословни проблеми. 

По традиция в навечерието на Коледа в сградата на Съдебната палата в 
Пловдив се организира Коледен базар с ръчно изработени сувенири от децата 
в Комплекса за социални услуги „Княгиня Мария-Луиза“. Инициативата е на 
Апелативния, Окръжния и Районния съд – Пловдив. С оглед на епидемичната 
обстановка в страната тази година за първи път учениците от комплекса не 
присъстваха лично. Техен учител подреди изработените предмети във 
фоайето на четвъртия етаж на Съдебната палата. Коледните венци, 
свещници, картички, украшения за елха и играчки, изработени от деца на 
възраст от 7 до 16 години, бяха изкупени от съдиите и съдебните служители. 
Със средствата ще се организира летния отдих на децата през 2021 г. 

            3. По поставената цел: Подобряване на комуникацията на 
Окръжен съд – Пловдив с медиите, включително проактивна 
комуникация чрез електронните и социалните медии. Изграждане на 
нова комуникационна компетентност. 

В резултат на проявената активност за представяне на важни 
дела и теми през 2020 г. броят на положителните публикации за дела с 
обществен интерес в електронни и печатни медии се увеличава. 

Поддръжката и навременната актуализация на информацията в 
интернет сайта на Окръжен съд – Пловдив е винаги в помощ на гражданите, 
адвокатите, страните по делата, медиите.  

От 1.01.2020 г. до 31.12.2020 г. в сайта  на съда Plovdiv-
os.justice.bg, който се явява част от единния портал за електронно правосъдие 
/ЕПЕП/, са регистрирани  4 540 потребители, като посещенията са отразени в 
27 939 сесии, броят на показванията на страници е 106 512.  

При обявяване на конкурси за съдебни служители цялата 
необходима информация се качва на страницата на съда. 

 

4. По поставената цел: Ефективна комуникация с всички 
медии. Механизми за комуникация. 

 
Окръжен съд – Пловдив изпраща прессъобщенията по e-mail, 

като това е най-често използваната комуникация. Това е най-бързият и лесен 
начин за комуникация с медиите и им осигурява адекватна и равнопоставена 
възможност да присъстват в съдебната зала и да отразяват съответния 
процес.  

На интернет страницата на Окръжен съд – Пловдив веднъж 
седмично се публикува графикът на делата със значим обществен интерес за 
следващата седмица. Редовно се публикуват и прессъобщения по различни 
информационни поводи, свързани с работата на съда. 
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                   На 31 юли 2020 г. в Plovdiv-press беше публикувано интервю 
със съдия Розалия Шейтанова под заглавие „Легенда е, че в Окръжен съд – 
Пловдив по презумпция се четат строги присъди“. 

                   На 24 септември 2020 г. Българско национално радио излъчи 
интервю със съдия Розалия Шейтанова в рамките на кампаниите на 
Европейския парламент „Отговор на ЕС срещу КОВИД 19“ във връзка с 
взетите противоепидемични мерки в Окръжен съд – Пловдив и това как се 
отразява КОВИД-кризата на правораздавателната дейност и в европейските, 
и в националните съдилища. 

                  През декември 2020 г. съдия Розалия Шейтанова участва в 
анкета на trafficnews.bg/plovdiv на тема: Съдебната 2020 година през 
погледите на председателите на Апелативен, Окръжен и Районен съд – 
Пловдив с интервю подзаглавие „Системата бе ударена от пандемията, но 
никога не излезе извън контрол“. Интервютата бяха публикувани в 
trafficnews.bg/plovdiv на 1.01.2021 г. 

Служителят на Окръжен съд – Пловдив „Връзки с 
обществеността“ съвместно със служителя в Апелативен съд – Пловдив на 
същата длъжност участват в създаването и реализацията на 
специализираното юридическо предаване „Темида“ по Дарик радио. То се 
излъчва един път в месеца, директно от студиото на Дарик радио -  Пловдив, 
като през 2020г. с оглед обявеното извънредно положение и последвалата 
извънредна епидемиологична обстановка имаше известно прекъсване на 
предаванията. При подновяването на излъчванията на живо от студиодо, на 
16 октомври 2020 г., председателят на Окръжен съд – Пловдив Розалия 
Шейтанова беше събеседник в предаването, на тема „Футболното 
хулиганство“. 

 
5. По поставената цел: Установяване на ефективна 

вътрешна комуникация. 
 
Ефективната вътрешна комуникация помага за изпълнението 

на една от основните цели на Комуникационната стратегия на съдебната 
власт – въвеждането на високи професионални стандарти за предоставяне на 
информация и комуникация с гражданите, медиите и институциите. И през 
отчетната година се наблюдава ефективна вътрешна комуникация, която е 
гарант при информираността на съдии и съдебни служители по въпросите за 
това как компетентно да общуват с външни публики, така че да укрепват 
репутацията на съда. 

 
6. По поставената цел: Мониторинг на Плана за действие 

на Окръжен съд – Пловдив за изпълнение на комуникационната 
стратегия на съдебната власт 2014 - 2020 г. 
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Мониторингът на Плана дава възможност на ръководството на 
съда да придобива реална оценка за работата и степента на общественото 
доверие. При анализирането на различните индикатори за 2020 г. не се 
констатират негативни оценки. 

 
През месец август 2020 г., в рамките на Дейност 4 по проект 

BG05SFOP001-3001-0014 „Насърчаване използването на медиацията като 
алтернативен способ за решаване на спорове“ по Оперативна програма 
„Добро управление“, реализиран от Министерство на правосъдието в 
партньорство с Висшия съдебен съвет, на публично събитие е представен 
Център по медиация към Окръжен съд – Пловдив. 

 
              IV. СГРАДЕН ФОНД И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯ-

ВАНЕ. 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 четириетажна 
административна сграда, както и отделна сграда, на два етажа, в която е 
настанено Областното звено „Охрана на съдебната власт”. Последната е с 
издаден акт за публична държавна собственост /АПДС/ № 9337 от 24.02.2017 
г., когато преминава от управлението на ВСС, под управление на 
Министерството на правосъдието.  

Сградите са актувани като публична държавна собственост. 
Стопанисването им е възложено на председателя на Окръжен съд – Пловдив.  

Входовете на сградите, ползвани от Окръжен съд – Пловдив са 
пригодени за улеснен достъп на лица в неравностойно положение с 
действащи ескалатори за инвалидни колички.  

През изминалия отчетен период за поддръжка и обновяване на сградния 
фонд е извършено следното:  

1. В рамките на текущ ремонт са подменени силно износени подови  
настилки с нови (ламиниран паркет) в кабинети 118, 120, 122 и 123 на 
Тьрговско отделение. 

2. Вьв всички деловодства са изградени преградни стъклени паравани 
като част от противоепидемиологичните мерки за предпазване на служители 
и граждани от коронавирусната инфекция. Със същата цел в съдебните зали 
са поставени временни плексигласови защитни екрани и е създаден ред, 
осигуряващ физическа дистанция в процеса на провеждане на съдебни 
заседания. 

3. След установяване преливане на шахта в служба “Aрхив” е извършен 
авариен ремонт и отпушване на канализация за обратна вода, като е изграден 
разрушен участък от тръбопровода с предвиден ревизионен отвор. 
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Впоследствие е изработен и монтиран метален капак, чрез който се осигурява 
плътно затваряне на шахтата и ограничаване разпространението на 
неприятни миризми и влага в помещенията на служба „Архив“ на Окръжен 
съд Пловдив. 

4. Извьршен е ремонт на кабинета на председателя на Окръжен                    
сьд – Пловдив, който не е ремонтиран от въвеждането в експлоатация на 
сградата през 1986г. Отстранени са ламперия, подова настилка, мебелировка 
и друго офис обзавеждане, направена е обшивка с гипскартон на стени и 
таван, подменена е ел. инсталация, осветление, ВиК инсталация. 
Боядисването е с латекс. Изработено, доставено и монтирано е ново 
обзавеждане, включващо основно и помощно бюро, секция с гардероб за 
мивка, заседателна маса за 10 души, обшивка за радиаторите. Монтиран е и 
нов ламиниран паркет. 

5. Кабинетът на заместник-председателя на Наказателно отделение е 
преустроен като са обособени два нови кабинета – един за  заместник-
председателя и един нов съдийски кабинет, с използване на предвиден още 
при строителството на сградата отвор за врата, като същевременно 
строително-ремонтните работи включват също обшивка на стени и тавани с 
гипскартон, преработка на ел. инсталация, осветление, ВиК инсталация, 
боядисване с латекс, подмяна на подови настилки с нови (ламинат). Изцяло 
ново е обзавеждането на заместник-председателския кабинет и частично ново 
– на съдийския кабинет. 

6. Вследствие на течове в кабинет 414 от покривна тераса на етаж 5 в 
същия кабинет нямаше нормални условия за работа, което наложи да се 
извърши обследване на терасата, да се констатират всички вероятни причини 
за течовете, след което да се извършат ремонтни работи за отстраняването 
им, а именно: подмяна на линеен отводнителелен сифон и изграждане на 
сигурна връзка с вътрешната водосточна тръба, запушване и хидроизолиране 
на конструктивни отвори в плочата над кабинета, обработка и 
хидроизолиране на фуги и холкери на плочата на терасата, изпълнени с 
двукомпонентна хидроизолация и текстилна мрежа. В самия, увреден от 
течовете кабинет, бяха отстранени последствията от тях, като на практика 
беше извършен текущ ремонт, включващ обшивка с гипскартон на таван и 
една от стените, гипсова шпакловка на останалите стени, преработка на ел. 
инсталацията, осветлението, ВиК инсталацията, боядисване с латекс на стени 
и таван, подмяна на подовата настилка с нова (ламиниран паркет). Изцяло 
ново офис обзавеждане беше изработено, доставено и монтирано в кабинета. 

7. В кабинет 322 беше извършен частичен ремонт с цел оптимална 
изолация между него и кабинет 321, като беше изграден куфар от гипскартон 
с вложена под него минерална вата, а отвори за тръби на отоплителната 
инсталация бяха запушени и уплътнени с полиуретанова пяна. 
Конструкцията беше шпаклована с гипсова шпакловка и боядисана с латекс. 
Това значително подобри комфорта на работещите в двата съседни кабинета. 
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8. След констатиран теч в кабинет 506 на етаж 5 беше планиран и 
извьршен ремонт на покривна тераса на етаж 6, който включваше: обработка 
и запълване с гъвкаво лепило на силно компрометирани фуги, нанасяне 
върху мозаечните плочи на два слоя кристализираща хидроизолация на 
циментова основа с вграждане на армираща фибростъклена мрежа между 
тях. Също така, ремонтирани и хидроизолирани бяха фугите на частта от 
терасата, облицована с плочи от гранитогрес. Към момента на изготвяне на 
доклада течът е отстранен и предстои ремонт на увредения кабинет 506. 

9. Извършен беше ремонт – преработка на водосточна трьба в частта, 
която преминава през абонатна станция на отоплителната инсталация в 
сутеренния етаж на сградата, като по този начин оттичащата се дьждовна 
вода се отвежда към канализацията извън сградата и се намалява рискът от 
наводняване на сградата при интензивни валежи. 

10. Паралелно с гореизброените дейности, свързани с ремонти и 
подобрения по сградите на Съдебната палата и текущи такива свързани с 
осветление, отопление, хигиена и др., ежемесечно и през настоящия отчетен 
период, бяха извършвани редовно профилактики на: 

- пожароизвестителните системи; 
- противопожарните кранове; 
- автоматичната телефонна централа; 
- пожарогасители; 
- асансьорните уредби. 
Проверките са документирани надлежно, с двустранни протоколи, 

основание за заплащане по сключените с фирмите абонаментни договори. 
11. С цел осигуряване безопасната работа на асансьорните уредби, 

обслужващи шестетажната административна сграда на Съдебната палата гр. 
Пловдив, с вход от ул. „Йоаким Груев”, съгласно „Наредба за безопасната 
експлоатация и техническия надзор на асансьори”, приета с ПМС №75 от 
01.04.2003 г. доп. ДВ бр. 88 от 24.10.2014 г., е иницииран от нас годишен 
технически преглед, който предстои да бъде извършен от „Инспекция 
технически контрол”. Също така, поради прекратяване договора с фирма 
“Вертикал” за абонаментно обслужване, предстои провеждане на процедура 
по събиране на оферти, разглеждането им и сключване на нов договор. 

12. Профилактика на климатици.  
Поради ограничен финансов ресурс, се извърши само частична 

профилактика на климатиците, предимно в ремонтираните кабинети, където 
вътрешните тела бяха временно демонтирани преди и монтирани отново след 
завършване на ремонтите, като в някои от случаите бяха и преместени, а при 
преустройството на кабинета на заместник-председателя на Наказателно 
отделение в два нови кабинета беше доставен и монтиран нов климатик. 

В условия на неотложност, в края на пролетта, бяха подменени двата 
климатика, които трябва да осигуряват надеждна и стабилна работа на 
сървър на Окръжен съд Пловдив в помещение, намиращо се в топлата връзка 
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към нови зали, като бяха подбрани подходящи за специфичните условия на 
работа машини. 

13. В края на отчетната година се извърши и ежегодната инвентаризация 
на материалните запаси и активи. Не са открити различия между 
счетоводните данни и намерената фактическа наличност. Негодните за 
употреба материални активи са предложени за бракуване. 

 
Сградите на Съдебната палата като публична държавна собственост се 

ползват от Апелативен, Окръжен и Районен съд гр. Пловдив и РД „Охрана - 
Пловдив”. На всички тях са необходими нови помещения за задоволяване 
нуждите от работна площ, като към момента са уплътнени всички възможни 
площи и обеми. Частично, проблемите с недостига на площи за зали и 
кабинети могат да бъдат разрешени с обособяване нови по - малки кабинети 
за съдии,  евентуално преустройства на деловодства, чрез които да се търси 
вариант за оптимизация на съществуващите площи и обеми за по-доброто им 
уплътняване, както и по-добро и рационално обслужване на гражданите. 

Необходимо е обособяване в сградата на зона за особена сигурност с 
помещения за задържани и принудително доведени лица, съгласно 
изискванията на Наредба № 4/2008г. 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 Наредба № 4 
от 2008 г. на Министъра на правосъдието.  

    Необходим е основен ремонт на отоплителните инсталации на 
сградите на Съдебна палата гр. Пловдив: 

- Отоплителна инсталация на масивна административна сграда – 
шестетажна с четириетажно тяло и сутерен с вход от ул. „Йоаким Груев”. За 
необходимостта от този ремонт са уведомени Министерството на 
правосъдието и Висшия съдебен съвет /с писма изх. №№4566/24.03.2015 г. и 
4564/24.03.2015 г./, но поради ограничения бюджет средства не са отпуснати. 
Системата е стара, лошо проектирана и лошо изпълнена. Тя не отговаря на 
съвременните изисквания. Радиаторите са само с един кран. Крановете са 
стари и клеясали. При ремонт, свързан с демонтаж на радиаторите, е 
необходимо да бъде източвана цялата инсталация, което е крайно неудобно. 
Радиаторите нямат обезвъздушители. Това като цяло прави работата на 
отоплителната инсталация неефективна. За подобряването й може да се 
предвиди: подмяна на крановете с нови с термостатични вентили с изнесен 
датчик, което ще даде възможност за регулиране на температурата във всяко 
едно помещение, само за себе си; подмяна на решетките пред радиаторите с 
нови ажурни за осъществяване на по – добра конвекция, а от там и 
ефективност на отоплението. Така ще бъдат реализирани икономии. 
Поставянето на втори кран, позволяващ автономен демонтаж на всеки 
радиатор, ще даде възможност за работа при ремонти без да се налага 
източване на цялата инсталация. Поставянето на автоматичен 
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обезвъздушител на всеки радиатор ще изключи възможността от 
неефективна работа, вследствие образуване в радиатора на въздушна 
възглавница.  

- Отоплителна инсталация на масивна административна сграда 
триетажна с надстройка и сутерен с вход от бул. „Шести септември”, 
построена 1940 година. Същата следва да бъде подменена цялостно. 
Причината е натрупване на котлен камък, намаляване сечението на тръбите, а 
от там и крайно неефективната й работа. За решаване на проблема е 
необходимо изработване на нов проект. Той ще бъде и база за 
остойностяване на СМР свързани с ремонта. 

   Целесъобразно е изграждане на нова връзка /стълбище, външен 
асансьор/ към зала № 1 на Апелативен съд – Пловдив. Достъпът до Съдебна 
зала №1 на АПЕЛАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ е през съдийските кабинети, 
което създава изключителни неудобства: пречи на нормалната работа на 
съдиите; необходима е допълнителна охрана за контролиране и насочване 
потока от граждани към залата. Решаването на проблема е чрез изграждане 
на ново стълбище, вписано по подходящ начин или изграждане на външен 
асансьор. 

Целесъобразно е и изграждане на топла връзка между гараж, съдебни 
зали и административна част. Такава топла връзка ще реши комплексно 
проблема с комуникацията, между гараж и съдебни сгради и възможно  най-
добро разделяне на двата пътникопотока към новите съдебни зали – 
пътникопоток на съдии и пътникопоток на охрана и подсъдими. 

Необходима е подмяна на дограма на врати към тераси и стълбища в 
сградите на Съдебната палата, както и подмяна на дограмата към терасите на 
шест плюс четириетажна сграда с вход от ул. „Йоаким Груев”. 

Целесъобразно е преустройство на част от гаражното пространство на 
покрит гараж, находящ се на партер в сграда „нови съдебни зали” и 
обособяване на помещения за канцеларии, деловодства и архиви. 
Реализирането на едно такова преустройство, чрез отнемане на част от 
гаражното пространство ще осигури нови площи за канцеларии, деловодства 
и архиви. 

 
В Съдебна палата гр. Пловдив е предвидено изграждане на център за 

медиация. Това е свързано с обособяването на подходящо за целта 
помещение. Сградите на Съдебната палата, като публична държавна 
собственост се ползват от Апелативен, Окръжен и Районен съд гр. Пловдив и 
РД „Охрана - Пловдив”. Съобразно сегашното разпределение са заети всички 
подходящи за целта помещения. Към момента за нуждите на центъра се 
ползва помещение на Съвета на адвокатската колегия в Пловдив по силата на 
подписано споразумение. След обстоен оглед на възможностите, проблемът 
може да бъде решен чрез преграждане с лека конструкция на част от фоайето 
(пред стълбището и асансьора) на подземния етаж (сутерена) на 
шестетажната с четириетажно тяло административна сграда с вход от ул.“Й. 
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Груев“. В края на 2020г. са изискани оферти от фирми за изработка и монтаж 
на дограма и изграждането на центъра за медиация може да бъде 
осъществено след одобрение на инвестиционната програма на ВСС и 
осигуряване на финансиране.    

 
МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ПОДОБРЯВАНЕ СИГУРНОСТТА НА 

СГРАДИТЕ 

1. Мерките, свързани с подобряване сигурността на сградите, са 
предписани в Протокол от охранително обследване на РД „ОХРАНА – 
ПЛОВДИВ” от 26.06.2020г. Обследването е извършено на основание чл.391, 
ал.3, т. 8 от Закона за съдебната власт и чл. 20, ал. 2 от Наредба № 4 от 
10.01.2008 г. на Министъра на правосъдието, обн. ДВ., бр. 8 от 25.01.2008 г. 
за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, 
строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на 
съдебната власт, с цел подобряване сигурността на сградите. Поради 
неутвърдени бюджетни средства, нереализирани остават следните 
предписани в този и в предшестващи протоколи за охранителни обследвания  
мероприятия: 

- Изграждане на охранително осветление на зоната за сигурност около 
сградата, входовете и служебните паркинги /включва изграждане на 
самостоятелни ел. линии на осветлението, свързване към ел. таблата, 
закупуване и монтаж на осветителни тела/. 

- Прозорците на първи и втори етажи на общодостъпните зони с 
видимост към буферната зона да се оборудват с матови стъкла или матово 
фолио и заключващи механизми. 

- Поставяне на метални решетки или противоударно фолио на 
прозорците на основните стълбищни клетки /включва доставка и монтаж на 
специално противоударно фолио на всички стълбища на сградите на 
Съдебната палата, по които се придружават арестанти, както и подмяна на 
съществуващи стъкла със залепено върху тях противоударно фолио там, 
където е необходимо/. 

- Прозорците на съдебните зали и общодостъпните части на сградата да 
са с ограничители за отварянето им, тези на съдебните зали и кабинетите на 
административните ръководители на съдебни институции да са с отразително 
фолио, непозволяващо видимост отвън навътре /включва доставка и монтаж 
на специално противоударно фолио и монтиране на ограничители/. 

- Обособяване в сградата зона за особена сигурност с помещения за 
престой на защитени лица по ЗЗЛЗВНП и защитена съдебна зала, съгласно 
изискванията на Наредба № 4/2008 г. на Министъра на правосъдието 
/включва преустройство на удобна за целта зала по начин, изпълняващ 
изискванията на Наредба № 4/2008г. на Министъра на правосъдието/. 

Същевременно, регулярно се изпълняват препоръки за подобряване 
сигурността, които не изискват допълнителни инвестиции, като: 
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- Периодична актуализация на информацията за физически и 
юридически лица, извършващи доставки или услуги на територията 
на Съдебната палата; 

- Осъществяване на контрол и отчетност на всички лица, имащи 
достъп до ключове и кодове (карти и тагове) за контролираните зони, 
периодична подмяна на кодовете за СОТ, периодична актуализация 
на списъците на служителите с право да ползват системите за 
контрол на достъпа, съхранение на всички ключове в извънработно 
време в ОДЧ на РД „Охрана – Пловдив“; 

- Спазване на регламента за достъп до сградата и контрол при влизане 
на работници и служители на външни организации, извършващи 
услуги или доставящи стоки и материали; 

- В зоните с обществен достъп да няма мебели с лесно достъпни ниши, 
а при наличието на каквито и да е било мебели, същите да са 
осигурени срещу евентуален свободен достъп до вътрешността им; 

- Провеждане на съвместна тренировка на служителите от Съдебна 
палата и от РД „Охрана – Пловдив“ за действия в критична ситуация 
(напр. учебна евакуация). 
 

2. Въведени специфични условия за работа в условия на извънредно 
положение и извънредна епидемиологична обстановка.  

 
През 2020 г., след обявено с решение на Народното събрание на 

Република България извънредно положение на територията на  страната, в 
последствие обявена извънредна епидемична обстановка и въведени със 
заповеди на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки в 
страната, в изпълнение на Правилата и мерките за работа на съдилищата в 
условията на пандемия (Приети с решение на Съдийската колегия на Висшия 
съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по 
протокол № 16/19.05.2020 г., изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г., изм. 
и доп. по протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 
г.),  с редица заповеди на административния ръководител на съда (№№ РД 
44/11.03.2020 г.; РД № 45/12.03.2020 г.; РД 47/15.03.2020 г.; РД 51/20.03.2020 
г.; РД 53/27.03.2020 г.; РД 58/10.04.2020 г.; РД 68/13.05.2020 г.; РД 
76/25.05.2020 г.; РД 107/15.06.2020 г.; РД 110/23.06.2020 г.; РД 123/13.07.2020 
год.; РД 190/22.10.2020 г; РД 192/26.10.2020 г.; РД 208/06.11.2020 г.; РД 
212/11.11.2020 г.; РД 213/13.11.2020 г.; РД 214/16.11.2020 г.) са предприети 
всички необходими мерки срещу разпространение на коронавирусната 
инфекция (COVID-19), както и за организиране дейността на Окръжен                        
съд – Пловдив в условията на пандемия: регламентиран е редът за спазване 
на мерките за безопасност в съдебните зали и помещенията в съда; 
предприети са организационни промени в работата на отделните служби и 
звена; определен е редът за достъп до Съдебна палата – Пловдив, достъпът на 
журналисти до съдебните зали; разпоредено е осигуряване на лични 
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предпазни средства за съдиите, съдебните служители и съдебните заседатели, 
както и поставяне на защитни прегради в съдебните деловодства и зали; 
регламентиран е начинът за провеждане на открити съдебни заседания, за 
разглеждане на въззивни мерки за неотклонение със задържани лица-
обвиняеми, за разглеждане на дела за условно предсрочно освобождаване в 
открито съдебно заседание; утвърдена е процедура при констатирани случаи 
на COVID-19 в Окръжен съд – Пловдив или близки контактни на лица, 
носители на вируса; предприети са допълнителни дезинфекционни 
мероприятия чрез използване на бактерицидни лампи, на входовете са 
поставени апарати с дизенфектант, както и  много др. подобни мероприятия. 

 
 

3. Информационно осигуряване 
 
В края на отчетния период Окръжен съд – Пловдив разполага 

със 170 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, 78 бр. 
принтери, от които собственост на съда са 73 бр., 5 бр. са предоставени за 
ползване от Информационно обслужване АД, 116 бр. UPS, от които 5 бр. са 
сървърни UPS-и, 19 бр. мултифункционални устройства, 5 бр. копирни 
машини, 5 бр. звукозаписни системи, 23 бр. скенера, 1 бр. мултимедиен 
проектор, 9 таблета, 6 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 2020 г. от ВСС бяха предоставени на съда 8 компютърни 
конфигурации с Windows 10, като 3 от тях са инсталирани при магистрати, а 
останалите предстои да заменят по-стари конфигурации.  

Безпроблемно функционира изградената вътрешна мрежа за 
връзка между зали, деловодства, съдебни секретари, съдебни помощници и 
съдии, като през 2020 г. се продължи започнатото обновяване и преминаване 
към гигабитови високоскоростни суичове и съответно по-бърза мрежа. 
Работи и оптичната свързаност между отделните комуникационни шкафове. 
Окръжен съд – Пловдив разполага с необходимата компютърна и периферна 
техника за нормална работа на съда. 

До август 2020 г. като деловодна програма се ползва само 
продуктът САС „Съдебно деловодство“, предоставен от „Информационно 
обслужване“ АД, внедрен още през 2000 г. и предназначен за автоматизиране 
дейността на магистрати и съдебни служители. Използването на деловодната 
програма дава възможност за осъществяване на ефективен контрол за 
управление на делата, по-бързо и лесно администриране, както и контрол на 
съответните действия на съдебните служитeли и магистрати, извършвани във 
всеки един етап от администриране на делото т.е. от неговото образуване до 
приключването му. Програмата се актуализира периодично при промени в 
процесуалните закони и правилата за деловодна работа. Системата е с 
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ежемесечно абонаментно поддържане от „Информационно обслужване” АД 
– клон Пловдив. 

В средата на август 2020 г. беше внедрена Единна 
информационна система на съдилищата (ЕИСС). Във връзка с внедряването 
бяха закупени електронни подписи на всички служители и магистрати, които 
ще имат достъп до системата. След внедряване на системата Окръжен съд – 
Пловдив започва паралелно работа с двете системи, като всички нови дела се 
администрират в ЕИСС, а постъпилите до момента на внедряване 
продължават в САС „Съдебно деловодство“. 

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),  
приложението „Служебен защитник“ за обмен със Адвокатска колегия – 
Пловдив, 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. И през 2020 
година продължи попълването на електронните досиета на делата на съда 
чрез сканиране на документите от тях. 

През 2020 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 
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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. 

През Април 2020 г. Агенция по вписванията стартира Единен 
портал за заявяване на електронни административни услуги. На 
оправомощените деловодители бяха създадени акаунти за достъп до Имотния 
и Търговския регистри чрез електронен подпис. За извършване на справки в 
базата на Имотния регистър, както и такива в Търговския регистър действат  
утвърдените вътрешни правила за предоставяне на регистриран достъп до 
тези регистри, за нуждите на правораздаването на Окръжен съд – Пловдив. 

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. Лиценза 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 Окръжен 
съд - Пловдив, обявления за публични продажби на държавните съдебни 
изпълнители към Пловдивски съдебен окръг, актуален списък на вещи лица и 
съдебни заседатели, както и за насрочените и свършените дела. Такава 
информация може да бъде получена от граждани и адвокати и в 
Информационния център на входа на Съдебната палата. В раздел „Профил на 
купувача“, се публикуват документи и информация, свързани с възлагане на 
обществени поръчки, а в раздел „Декларации по ЗПКОНПИ“, се публикуват 
в публичен регистър декларациите чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ, подадени от 
съдебните служители и списък на лицата, които не са подали декларации в 
срок. На интернет страницата на съда е публикувана и информация в 
изпълнение на чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите 
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 
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движение на такива данни. Ежедневно се публикуват новини и съобщения 
във връзка с работата на съда.   

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 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. 

И през 2020 г. 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 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.  

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 гр. 
Пловдив, като във връзка с епидемичната обстановка в страната, системата 
бе надградена с възможността и адвокатите да изпращат документи до 
деловодствата в съда по електронен път. 

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. Електронни свидетелства за съдимост се 
издават на лица, по отношение на които нормативен акт предвижда служебно 
установяване на съдебния статус. 

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 
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единен електронен портал на съдебната власт“. За да бъдат данните в ЕПЕП 
актуални се осъществява непрекъсната комуникация със САС „Съдебно 
деловодство“ и  ЕИСС. 

През 2020 г. Окръжен съд – Пловдив се присъедини към 
Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция 
„Електронно управление“. 

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. 

Във връзка с епидемичната обстановка в страната е направена 
организация за провеждане на видеоконферентна връзка със следствения 
арест и Затвора в гр. Пловдив. 

 За нуждите на съда бяха закупени индивидуални камери и 
слушалки с микрофон, инсталирани на съдийските компютри, чрез които се 
осъществиха провеждането на общи събрания на съдиите и други 
дистанционни мероприятия, като обучения и участия в дискусии на комисии 
и др.  

 
 
4. Бюджетна сметка на съда през 2020 г. 

 
Утвърдената бюджетна сметка на съда6 към 31.12.2020  г. е в 

размер на 8 317 552 лв. Общият размер на извършените разходи е 8 297 102 
лeва /фиг. 22/. От тях 5 773 269 лв. (69.58 %) са разходите за заплати и 
възнаграждения на персонала, а за осигуровки – 1 366 272 лв. (16.47 %). 
Разходите за други възнаграждения и плащания на персонал са в размер на 
670 485 лв. (8.08 %). За текуща издръжка са изразходвани 483 518 лв.        
(5.83 %) от всички разходи. Платените данъци, такси и административни 
санкции са в общ размер на 887 лв. (0,01 %). Реализираните капиталови 
разходи по бюджетната сметка на Окръжен съд – Пловдив са в размер на 2 
731 лв. или  0,03 % от общите разходи. За сравнение, разходната част на 
бюджетната сметка по години е както следва: 

 
 
 
 

                                            
5 Утвърдена с протокол № 1 от 2/-/0-1/1/ год- на заседание на Пленума на ВСС: 

последна актуализация9 решение по протокол №1 от заседанието на комисия „Бюджет и 

финанси“ на ВСС+ проведено на 02-/0-1/10 г- 
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Година 
Разход по 

бюджетна сметка 
/в лв./ 

Изменение спрямо 
предходната година 

в % 

Изменение спрямо 
предходната година 

/в лв./ 

2016 5 423 280 17,09 791 499 

2017 5 731 035 5,67 307 755 

2018 6 461 828 12,75 730 793 

2019 7 470 542 15,61 1 008 714 

2020 8 297 102 11.06 826 560 
 

 
Причините за увеличение на разхода през 2020 г., са както 

следва:  
1. Увеличението на възнагражденията на персонала:  
1.1 Считано от 01.01.2020 г. с решение на Пленума на ВСС       

т. 12 по протокол № 3/04.02.2020 г. и т. 2 по протокол № 2/30.01.2020 г.;  
1.2 Изплатените ДТВ през м.12.2020 г. в съответствие с  

решение на Пленума на ВСС по протокол № 28/19.11.2020 г.; 
2. Увеличение на разхода по параграф 02-00 „Други 

възнаграждения и плащания за персонал“, поради увеличение на размера на 
полагащите се средства за облекло за 2020 г.; 

3. Увеличение на възнагражденията на съдебните заседатели 
във връзка с увеличение на възнагражденията за персона съгласно т.1; 

4. Възникналите разходите във връзка осигуряване на всички 
необходими предпазни средства за осъществяване на превенция на 
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заболяването коронавирусна инфекция (COVID- 19) и намаляване на риска от 
възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания. Към 
31.12.2020 г. общия разход за превенция разпространението на COVID-19 е в 
размер на 28 301.79 лв., от които: 

- 11 110 лв. са от утвърдените средства по т. 5 от протокол       
№ 13/04.06.2020 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет; 

- 17 191.79 лв. са за сметка на утвърдените бюджетни средства 
на Окръжен съд – Пловдив за 2020 г. по § 10-00 „Издръжка“; 

5. Изплащане на задължения по изпълнителни листи, издадени 
на база окончателни съдебни решения, с които Окръжен съд – Пловдив е 
осъден за заплати солидарно с други органи на съдебната власт, обезщетения 
в общ размер на 66 938 лв. 

При изпълнение на разходната част на бюджета Окръжен съд - 
Пловдив стриктно съблюдава изискванията на ПМС № 381/30.12.2019 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. и 
„Указания относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2020 г.”, 
утвърдени с протокол № 2, т. 4 от заседанието на Пленума на Висшия 
съдебен съвет, проведено на 30 януари 2020 г. 

Окръжен съд - Пловдив дефинира приоритетите при 
разходване на бюджета за 2020 г., така че при неговото изпълнение да не се 
поемат ангажименти, които нямат финансово обезпечение. Предприети са 
действия за засилване на финансовата дисциплина в посока недопускане на 
формирането на просрочени задължения. 

Разходите са сведени до разумен минимум с цел да не се 
възпрепятства нормалното протичане на съдебния процес. Осъществява се  
строг и целесъобразен контрол за икономии на бюджетни средства, чрез 
въведените системи, правила и процедури. 

През 2020 г. е извършено месечно разпределение на 
бюджетните средства и е разработен план за тяхното ритмично разходване, с 
цел икономии и не надвишаване на утвърдената бюджетна сметка на съда. 
Към 31.12.2020 г. всички разходи по бюджетните параграфи са извършени до 
размера на утвърдените средства в годишната бюджетна сметка за 2020 г.  

Общия размер на  постъпилите приходи към 31.12.2020 г. е 
1 640 469 лева - в т.ч.: 

-    приходи от лихви по банкови сметки –  14 781 лв. 
- приходи от съдебни такси  - 1 446 138 лв.; 
- конфискувани средства – 400 лв.  
- приход от глоби, санкции, наказателни лихви – 133 931 лв.;  
- други приходи (възстановени разноски по дела) - 43 853 лв. 
 
Динамиката на приходите по бюджета на Окръжен                  

съд – Пловдив в сравнителен план изглежда така: 
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Година 
приходи – 
общо 

Изменение 
приходите спрямо 

предходната година  

от тях – от 
държавни такси 

2013 г. 2 982 316 +25,34% 2 768 089 

2014 г. 2 443 446 -18,07% 2 355 168 

2015 г. 1 864 363 -23,70% 1 758 069 

2016 г. 2 262 346 +21,35% 2 118 352 

2017 г. 2 055 797 -9,13% 1 796 811 

2018 г. 2 050 471 -0,25% 1 729 359 

2019 г. 2 607 553 +27,17% 2 320 786 

2020 г. 1 640 469 - 37,09 1 447 504 
 

 
Забелязва се съществено намаление на приходите през 

отчетния период в сравнение с 2019 г. (-37,19 %).  Достигнатото ниво на 
приходите през 2020 год. е най-ниското за периода от 2013 г. до 2020 г. 

Върху размера на приходите от държавни такси оказват 
влияние броят на заведените съдебни дела, броят на обжалваните 
първоинстанционни съдебни актове, размерът на възстановените държавни 
такси, материалният интерес и претендираният иск. Съществено значение 
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има и обстоятелството, че почти през цялата 2020 г. дейността на съда се 
осъществяваше при епидемична обстановка. 

Във връзка със споразумението за сътрудничество за 
принудително събиране на вземанията на органите на съдебната власт, 
сключено между Висшия съдебен съвет и Камарата на частните съдебни 
изпълнители към 31.12.2020 г. са акумулирани приходи в размер на 155 012 
лв. Приходите събрани от ДСИ във връзка с принудителното събиране на 
изпълнителни листи са в размер на 2 315 лв. В изпратените справки от ВСС, 
за събраните средства от НАП, са констатирани събрани суми в размер на     
21 707 лв. Приходите от събрани вземания от бюджетни организации са в 
размер на 1 681 лв. Акумулираните суми са по изпълнителни листи, 
начислени и изпратени след 2016 г. Към 31.12.2019 г. са акумулирани 
приходи от ЧСИ в размер на 140 583,39 лв. Приходите събрани от ДСИ във 
връзка с принудителното събиране на изпълнителни листи са в размер на 3 
361,38 лв., а тези от НАП са в размер на 6 867,43 лв.  

През отчетния период се забелязва тенденция на увеличение 
при събираемостта на суми по изпълнителни листове от ЧСИ и НАП. 
 
 

V. РАЙОННИ СЪДИЛИЩА - по данни от годишните 
отчетни доклади, изготвени от председателите на съдилищата в 
съдебния окръг и изпратени своевременно в Окръжен съд Пловдив за 
включване в настоящия доклад   

 
1. Кадрова обезпеченост 
 
Към края на отчетната 2020 г. щатната численост на Районен     

съд – Пловдив включва общо 233 щата, разпределени както следва:             
58 съдии, 8 държавни съдебни изпълнители, 12 съдии по вписванията или 
общо 78 лица с висше юридическо образование и 155 служители, в т.ч. 6 
съдебни помощници с юридическо образование. Спрямо предходната 2019 г. 
през отчетната 2020 г. щатът е претърпял изменение, като съдийските щатове 
са увеличени с 2, а служителските щатове са увеличени с 4 щатни бройки. 
Към края на анализирания период от посочената по-горе щатна численост на 
съда по длъжности са били свободни 7 такива, като от тях 2 щатни бройки за 
районен съдия, 1 щатна бройка за държавен съдебен изпълнител, 1 щатна 
бройка за съдебен деловодител, 2 щатни бройки за системен администратор и 
1 щатна бройка за чистач. 

Магистратските щатове към 31.12.2020 г. са 58: председател,          
3-ма заместник-председатели и 54 районни съдии. В съда са обособени 3 
отделения: гражданско, наказателно и брачно. Броят на съдиите, 
разпределени по отделения е както следва: гражданско отделение – 28, 
брачно отделение – 5 и наказателно – 25. Реално функциониращите 
състави по отделения към края на отчетния период са както следва: 
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гражданско – 20 бр., брачно – 5 бр., наказателно отделение – 21 бр. В 
рамките на гражданското отделение има и вътрешна специализация 
/облигационни дела – 9 състава; трудови дела – 3 състава; делби, дела по ЗН, 
искове по ЗЗДН и др. – 4 състава; 2 състава, разглеждащи облигационни дела, 
разглеждат и дела по ЗЗДетето; вещни дела – 4 състава/. В брачно и 
наказателно отделение няма профилиране на съставите. През отчетния 
период  6 съдии са повишени в по-горен ранг, като към 31.12.2020 г. 42 съдии 
имат ранг, по-висок от заеманата длъжност. На един съдия е извършено 
периодично атестиране.  

През отчетния период шест съдии са били командировани в 
други съдилища – четирима в Окръжен съд – Пловдив, един в Районен съд – 
Първомай и един в Административен съд – Пловдив. Шест съдии са ползвали 
отпуск поради бременност, раждане и отглеждане на дете, а два съдийски 
щата не са заети към края на отчетния период. Дългосрочно командировани 
за целия отчетен период в Окръжен съд – Пловдив са съдиите Таня Борисова 
Георгиева и Кръстина Димитрова, в Административен съд – Пловдив – съдия 
Светлана Методиева и в Районен съд – Първомай – съдия Спасимир 
Здравчев. Съдия Атанаска Анастасова е командирована в Окръжен съд – 
Пловдив от началото на годината до 31.08.2020 г., съдия Таня Букова от 
01.06.2020 г. до края на отчетния период, а съдия Иван Минчев от 01.10.2020 
год. до края на годината. Считано от 01.07.2020 г., са встъпили съдиите Анна 
Дъбова, преназначена от Окръжен съд – Пловдив, Деян Вътов, преназначен 
от Окръжен съд – Смолян, Мария Дългичева, преназначена от Окръжен съд – 
Габрово и Силвия Алексиева, преназначена от Окръжен съд – Сливен. 

За подпомагане нормалната работа на Районен съд – Пловдив, 
в този съд (считано от 01.07.2020 г. до завръщане на магистрати, ползващи 
отпуск поради бременност, раждане и отглеждане на дете) са командировани 
младшите съдии от Окръжен съд Пловдив Светослав Узунов, Христо Иванов 
и Зорница Тухчиева-Вангелова. 

 Щатната численост на Районен съд – Пловдив включва 8 
държавни съдебни изпълнители и 12 съдии по вписванията. През отчетния 
период не е налице промяна в щата на държавните съдебни изпълнители и 
съдиите по вписванията. Поради преместване в друг орган на съдебната 
власт, считано от 27.11.2020 г. е прекратено трудовото правоотношение с 
държавен съдебен изпълнител Диана Илевска.  

Щатната численост на съдебните служители през 2020 г. е 
увеличена с 4 щатни бройки и към края на отчетния период е 155.  

Съдебната администрация е разпределена, както следва: 
ръководни длъжности – 3 бр.; обща администрация – 12 бр.; 11 бр. 
технически длъжности и специализирана администрация – 129 бр. При тези 
данни, към 31.12.2020 г. съотношението служители/съдии е 2,67/1, а това на 
служителите спрямо съдии, съдебни изпълнители и съдии по вписванията, 
взети заедно - 1,99/1. През отчетната година няма наложени дисциплинарни 
наказания на съдебни служители. Със заповед на административния 
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ръководител на съда са повишени в ранг 11 съдебни служители. Не са 
налагани дисциплинарни наказания на съдебни служители. През 2020 г. са 
напуснали Районен съд – Пловдив по взаимно съгласие двама съдебни 
служители, трима по реда на чл. 326, ал.1 КТ и един е преминал в друг орган 
на съдебната власт. Девет служители да ползвали отпуск поради бременност, 
раждане и отглеждане на дете, като към края на отчетната година от такъв 
отпуск са се завърнали 3 служители. 

През 2020 г. е налице значително намаление на броя на 
постъпилите дела в Гражданско и Брачно отделение. Спрямо предходната           
2019 г., в Гражданско отделение са постъпили с 3 832 (17,82%) по-малко 
дела, а в Брачно отделение със 752 броя по-малко. Постъплението при 
наказателните дела бележи незначително намаление – с 88 дела, което е 
1,07% от постъпилите дела през предходния отчетен период.  

Натовареността на съдиите от Районен съд – Пловдив е 
намаляла, но продължава да е значително висока. Проблемите са породени от 
фактически незаетите щатове, ползване на отпуск поради бременност, 
раждане и отглеждане на дете и командироване в други съдилища. В тази 
връзка е наложително увеличаване на съставите в отделенията, което може да 
се осъществи след заемане на свободните два съдийски щата. По този начин 
ще се разтоварят останалите съдии и ще се създаде нормална натовареност на 
съдиите. 

По отношение на кадровата обезпеченост със служителски 
щатове, следва да се отбележи, че щатната численост на администрацията в 
Районен съд – Пловдив през отчетния период е достатъчна за нормалната 
работа на съда.  

 
Щатното разписание на Районен съд – Асеновград през     

2020 г. включва 8 магистратски щата (председател, заместник-председател и 
6 районни съдии). В началото на отчетния период посочените осем съдийски 
щата са били заети, като са разпределени по състави както следва: 
гражданска колегия – 4 състава със съдии, разглеждащи граждански дела: 
Мария Караджова, Мария Терзиева, Елена Калпачка и Невена Кабадаиева и 
наказателна колегия – 4 състава със следните съдии, разглеждащи 
наказателни дела: Иван Шейтанов, Стефка Пашова, Иван Бедачев и 
Светомир Бабаков. С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол   
№ 25/14.07.2020 г. съдия Иван Шейтанов е освободен от заеманата длъжност 
„административен ръководител-председател“ на Районен съд – Асеновград, 
по негова молба, считано от датата на вземане на решението. Със същото 
решение съдия Мария Караджова е определена за и.ф. „административен 
ръководител-председател“, считано от датата на вземане на решението до 
встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Извършена е и 
трансформация на една щатна длъжност „заместник на административния 
ръководител-заместник-председател“, считано от датата на вземане на 
решението и съдия Иван Шейтанов е преназначен, на осн. чл.169, ал.5 от 
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ЗСВ, на заеманата преди избора му за административен ръководител 
длъжност „съдия“ в Районен съд – Асеновград. От 27.11.2020 г. 
„административен ръководител-председател“ на Районен съд – Асеновград е 
съдия Мария Караджова. 

Със заповед № 250/07.02.2019 г. на председателя на ВАС, 
считано от 11.02.2019 г., съдия Светомир Бабаков е командирован да 
изпълнява длъжността “съдия“ в Административен съд София-град, а със 
заповед № 370/07.02.2020 г. е командирован да изпълнява длъжността 
„съдия“ в Административен съд – Пазарджик, считано от 12.02.2020 г., като 
командировката продължава и към настоящия момент. Така през отчетния 
период в съда реално са работили 7 съдии. Седем съдии са с придобит ранг 
„съдия във ВКС/ВАС“ и един съдия с ранг „съдия в АС“. 

 Държавните съдебни изпълнители са 2, толкова са и щатовете 
за съдии по вписванията. Двете щатни бройки за длъжността „съдия по 
вписванията“ са заети от съдиите по вписванията Цветана Кандева и 
Александра Бончева, назначена да изпълнява тази длъжност до провеждане 
на конкурс. Държавни съдебни изпълнители са Стела Драганова и Иван 
Гочев. 

През 2020 г. щатната численост на съдебната администрация  е 
28 щ. бр. Структурата на съдебната администрация в Районен съд – 
Асеновград е както следва: ръководни длъжности – 2; специализирана 
администрация – 21, обща администрация –2 и технически длъжности – 3. 
Със заповед № 157/11.05.2020 г. на председателя на съда длъжността 
“касиер“ е трансформирана в длъжност „човешки ресурси“. В края на 
отчетния период няма незаети щатни бройки в съдебната администрация. 
При тези данни, съотношението служители/съдии е 3,50/1, а това на 
служителите към всички съдии, съдебни изпълнители и съдии по 
вписванията – 2,33/1. Числеността на съдиите в Районен съд – Асеновград е 
достатъчна за нормалната му работа. Не се наблюдава неоснователно 
забавяне на производствата и неспазване на сроковете за изготвяне на 
съдебните актове. Не са налагани дисциплинарни наказания на магистрати и 
съдебни служители. През 2020 г. един съдебен служител е повишен в ранг. 
 

През отчетния период Районен съд – Карлово разполага с 
общо 32 щатни бройки, от които – 6 щата за съдии, разпределени по 
длъжности, както следва: председател и 5 районни съдии; 2 щата за ДСИ;                
1 щат за съдия по вписванията и 23 за съдебни служители. Не са извършвани 
промени в щатната численост на съда. 

През 2020 г. не са предприемани промени в 
правораздавателната структура на съда. Работата е разпределена в две 
колегии – наказателна и гражданска. Обособени са три съдебни състава, 
разглеждащи наказателни дела и три съдебни състава, разглеждащи 
граждански дела. Шестте съдии имат ранг, по-висок от заеманата длъжност. 
През отчетния период няма повишени в ранг съдии, както и не е проведено 
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периодично атестиране на магистрати През отчетната година не са 
поощрявани магистрати, не са образувани дисциплинарни производства 
срещу магистрати. Със заповед № ЛС 47/28.02.2020 г. са предприети мерки 
по реда на чл. 327 от ЗСВ по отношение на един магистрат.  

Съдът разполага с 2 щата за държавни съдебни изпълнители и 
с 1 за съдия по вписванията, като всички са заети.  

През отчетния период няма настъпили щатни промени в 
структурата на съдебната администрация и към края на 2020 г. няма незаети 
щатни бройки. Съдебните служители, 23 на брой, са разпределени, както 
следва: ръководни длъжности – 2; обща администрация– 2; специализирана 
администрация – 17; технически длъжности – 2. Така, в края на отчетния 
период, съотношението служители/магистрати в този районен съд е 3,83, а 
съотношението съдебни служители/съдии ( в т.ч. ДСИ и съдия по вписвания) 
е 2,56. През отчетната година няма образувани дисциплинарни производства 
по отношение на съдебни служители. Районен съд – Карлово има 
необходимия състав за нормална работа. Постигната е оптимална численост с 
оглед района, който той обслужва. Съдът не разполага с щат „заместник на 
административния ръководител“. При отсъствие на административния 
ръководител, функциите на такъв се осъществяват от определен със заповед 
съдия. 

 
Щатната численост на Районен съд – Първомай през 2020 г. 

включва 2 щатни бройки за магистрати, от които едната е за председател, а 
другата за районен съдия, 1 държавен съдебен изпълнител и 1 съдия по 
вписванията. Съдия Спасимир Здравчев (на длъжност „съдия“ в РСПлв, 
командирован да изпълнява длъжността „съдия“ в Районен съд – Първомай, 
считано от 18.12.2017 г. до заемане на свободния щат за административен 
ръководител – председател на Районен съд – Първомай) оглавява първи 
съдебен състав, а съдия София Монева (и.ф. административен ръководител – 
председател на Районен съд – Първомай, считано от 16.12.2017 г. до 
встъпване в длъжност на нов административен ръководител), оглавява втори 
съдебен състав. От двата функциониращи състава в съда единият, оглавяван 
от съдия Здравчев, разглежда преимуществено наказателни дела, а другият, 
оглавяван от съдия Монева – граждански дела. 

Съдия Спасимир Здравчев е с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. В 
предходния отчетен период за съдия Монева е открита процедура по 
придобиване статут на несменяемост на осн. чл. 196, т. 2 от ЗСВ, но към 
настоящия момент все още липсва произнасяне за приемане на комплексна 
оценка от атестирането.  
                       През отчетния период няма наказани съдии по реда на ЗСВ, 
както и такива спрямо които е приложен чл. 327 от ЗСВ.  

През 2020 г. в съдебноизпълнителната служба като държавен 
съдебен изпълнител работи Росица Благоева, а съдия по вписванията е 
Даниела Терзиева.  
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Към 01.01.2020 год. щатната численост на съдебната 
администрация е 10 щ. бр. С решение по т. 23.1. от Протокол № 14/28.04.2020 
год. на СК на ВСС е съкратена заета щатна бройка за длъжността „съдебен 
деловодител“, като лицето е преназначено в Районен съд – Пловдив, считано 
от 14.05.2020 г. Съдебната администрацията на съда към края на отчетния 
период включва административен секретар, служител „Човешки ресурси“, 
счетоводител, трима деловодители, съдебен секретар, призовкар-чистач и 
работник, поддръжка сгради. Между тях е налице пълна взаимна 
заменяемост – всеки от тях освен преките си задължения изпълнява и други 
функции, вменени с длъжностната му характеристика и допълнително 
възложени му от административния ръководител. Към 31.12.2020 год., 
съотношението на деветте служители по щат към двамата съдии е 4,5, а към 
съдиите, държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията е 2,25. 

 
В обобщен вид, щатната численост на районните съдилища в 

съдебния окръг в края на 2020 г. е представена в следващата таблицата : 
 

 съд Съдии ДСИ СВп сл-ли общо %- 1 % - 2 

ПРС 58 8 12 155 233 2,67 1,99 

АРС 8 2 2 28 40 3,50 2,33 

КРС 6 2 1 23 32 3,83 2,56 

ПрРС 2 1 1 9 13 4,50 2,25 

 
(%-1: съотношение служители/съдии, %-2: съотношение 

служители/съдии, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията) 
За сравнение, средните величини на %-1 и %-2 за районните 

съдилища в съдебния окръг (при 74 съдии, 13 държавни съдебни 
изпълнители, 16 съдии по вписванията и 215 служители) са съответно 2,91 и 
2,09. 

 
2. Движение на делата в районните съдилища: 
 
През отчетната 2020 г. със заповеди на Главния инспектор на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет са извършени планови и тематични 
проверки в районните съдилища. 

В Районен съд – Пловдив, на основание Заповед № ТП-20-
1/09.09.2020 год. на Главния инспектор на Инспектората към ВСС, е  
извършена тематична проверка на тема: „Анализ на наложените от Районния 
съд мерки за защита от домашно насилие по издадените и влезли в сила 
заповеди за защита по чл.15, ал.2 от ЗЗДН, както и на влезлите в сила актове 
по чл.296, ал.1, пр.2 НК и по чл.296, ал.3 НК, за периода 01.01.2018 г. – 
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31.12.2019 г.“. Проверката не е приключила към края на отчетния период и не 
е изпратен Акт за резултатите от нея. 

Със заповеди на Главния инспектор на ИВСС от предходния 
отчетен период са извършени няколко тематични проверки в Районен                      
съд – Пловдив: 

 Съгласно Заповед № ТП-01-1/10.04.2019 г. на Главния 
инспектор на ИВСС е извършена тематична проверка на тема „Приемане на 
решение по следните въпроси: Нарушението по чл.173, ал.1 от ЗПКОНПИ; 
чл.408а ЗСВ; чл.8, ал.1 ЗПИЛВДДД (отм. ДВ, бр. 7/2018 г.); чл.34, ал.1 
ЗПУКИ ( отм. ДВ, бр. 7/2018 г.); чл.80, ал.1 ЗДДФЛ; чл.123, ал.1, пр.1 и 2 
ЗМДТ; чл.179, ал.1 ЗДДС; чл.184, ал.1 ЗДДС; чл.110, ал.2 ЗАДС; чл.355, ал.1 
вр. чл.5, ал.4, т.1 КСО вр. чл.3, ал.1, т.2 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г., 
издадена от Министъра на финансите и чл.355, ал.1 вр. с чл.5, ал.4, т.2 КСО, 
вр. чл.3, ал.3, т.2 от Наредба №  Н-8/29.12.2005 г., изолиран случай ли е на 
неточно изпълнение на задължението за деклариране, дори когато срокът за 
бездействие е по-дълъг от седмица и без представени доказателства за 
основателни причини за това бездействие; Нарушението по чл.173, ал.1 от 
ЗПКОНПИ; чл.408а ЗСВ; чл.8, ал.1 ЗПИЛВДДД (отм. ДВ, бр. 7/2018 г.); чл. 
34, ал.1 ЗПУКИ (отм. ДВ, бр. 7/2018 г.); чл.80, ал.1 ЗДДФЛ; чл.123, ал.1, пр.1 
и 2 ЗМДТ; чл.179, ал.1 ЗДДС; чл.184, ал.1 ЗДДС; чл.110, ал.2 ЗАДС; чл.355, 
ал.1 вр. чл.5, ал.4, т.1 КСО вр. чл.3, ал.1, т.2 от Наредба №  Н-8/29.12.2005 г., 
издадена от Министъра на финансите и чл.355, ал.1 вр. с чл.5, ал.4, т.2 КСО, 
вр. чл.3, ал.3, т.2 от Наредба №  Н-8/29.12.2005 г., деяние ли е с по-ниска 
степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на 
нарушения от този вид, при което налагането на административно наказание 
„глоба“ или имуществена санкция, макар и в минималния предвиден размер, 
се явява несъразмерно тежко спрямо степента на обществената опасност на 
деянието и дееца и когато е извършено за първи път“. По повод дадените 
указания от ИВСС в Акта за резултатите от извършената тематична проверка, 
със заповед на председателя на съда № 268/24.02.2020 г. е свикано Общо 
събрание на Районен съд – Пловдив, на което съдиите са запознати с Акта и е 
прието решение по въпросите, поставени в него. 

На основание Заповед № ТП-01-2/11.04.2019 г. на Главния 
инспектор на ИВСС е извършена тематична проверка на тема „Причини за 
възобновяване на наказателните дела от апелативните съдилища в случаите 
по чл. 424, ал. 1 от НПК“. Със заповед № 954/26.06.2020 г. на администра-
тивния ръководител на съда е свикано Общо събрание на Районен                    
съд – Пловдив, на което съдиите са запознати с Акта за резултатите от 
извършената тематична проверка и е прието решение по поставените в него 
въпроси.  

Със заповед на Главния инспектор на ИВСС № ТП-
01.5/01.07.2019 г. е извършена тематична проверка на тема „Дела по чл. 62, 
ал. 2, т. 12 от ЗКИ“. Не са отправени препоръки за изпълнение по тази 
проверка. Съдиите са запознати с Акта за резултатите от извършената 
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проверка на свиканото със заповед на председателя на съда Общо събрание 
на Районен съд – Пловдив. 

В Районен съд – Асеновград през 2020 г. е извършена 
комплексна планова проверка по Заповед № ПП-20-55/05.09.2020 г. на 
Главния инспектор на ИВСС, обхващаща периода 2018 г. и 2019 г. Актът за 
резултатите от проверката е връчен на всички съдии. На 22.12.2020 г. е 
проведено Общо събрание за обсъждане на направените препоръки: 
набелязване на мерки за допълнително подобряване качеството на съдебните 
актове чрез повишаване броя на потвърдените от въззивната инстанция 
съдебни актове и намаляване броя на отменените и изменени съдебни актове; 
предприемане на мерки за намаляване висящността на съдебните състави по 
граждански дела; съдиите на Гражданска колегия с определенията по чл. 140 
от ГПК да изготвят подробен проект на доклад на делата, който би 
подпомогнал процеса на проучване на производствата и ограничил 
постановяване  на определения в този смисъл в срока, в който съдът трябва 
да постанови като краен съдебен акт; да продължат предприетите мерки за 
контрол, с оглед спазване на процесуалните срокове, с цел намаляване броя 
на съдебните актове, постановени извън едномесечния срок по чл. 235, ал. 5 
от ГПК. 

На основание Заповед № ТП-20-2/09.09.2020 г. на Главния 
инспектор на ИВСС е извършена и тематична проверка на тема “Анализ на 
наложените от районния съд мерки за защита от домашно насилие по 
издадени и влезли в сила заповеди за защита по чл. 15, ал. 2 от ЗДДН, както и 
на влезлите в сила актове по чл. 296, ал. 1, пр. 2 от НК и чл. 296, ал. 4 от НК 
за периода от 2018 г. до 2019 г.“ Актът за резултатите от проверката е връчен 
на всички съдии в съда. Предстои провеждане на общо събрание, на което да 
се обсъдят направените препоръки, а именно: произнасяне на съда с 
решението по чл. 15, ал.1 от ЗЗДН не само в открито заседание, но и веднага 
след хода на делото по същество; уеднаквяване на практиката в различните 
състави, относно определяне на условията и срокът на прилагането на 
мярката по чл. 5, ал.1, т. 3 от ЗЗДН; задължително определяне на срок за 
приложение на мярката по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЗДН; по-широко прилагане на 
мерките по чл. 5, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗЗДН. 

През отчетния период е извършена планова проверка в Районен 
съд – Карлово от  Инспектората към ВСС по наказателни дела, възложена със 
Заповед № ПП-20-37/27.07.2020 г. на Главния инспектор на Инспектората 
към Висшия съдебен съвет. Отчетена е добрата работа на съда като цяло. 
През проверявания период Районен съд – Карлово е съобразил дадените му 
препоръки при предходната проверка на Инспектората към ВСС, отстранил е 
констатираните пропуски в организацията на работа и е постигнал 
значителни резултати относно бързина и качество на правораздаването. 
Препоръки за изпълнение не са дадени. 

През 2020 г., на основание Заповед № ПП-20-54/29.09.2020 г. 
на Главния инспектор на Инспектората към ВСС, в Районен съд – Първомай 
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е осъществена комплексна планова проверка на цялостната дейност – 
административна и по гражданските дела, за периода 01.01.2018 г. 31.12.2019 
год. Констатирана е много добра организация на административно-
ръководната дейност на съда. Към и.ф. председател на съда и председател на 
гражданския състав са отправени препоръки: да упражни правомощието си 
по чл. 80, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, като запознае другия съдия със съдържанието на 
Акта; да предприеме необходимите организационни мерки за снижаване  
висящността на делата; да предприеме индивидуални мерки за незабавното 
решаване на делата, образувани преди 01.01.2018 г. и за недопускане на 
забавено решаване на делата извън срока по чл. 13 от  ГПК. За изпълнението 
на дадените препоръки Главния инспектор на ИВСС е уведомен с писмо изх. 
№ 60435/21.12.2020 г. 

Съгласно заповед № РД 66/ 11.05.2020 г. на и.ф. председател на 
Окръжен съд – Пловдив, във всички районни съдилища от съдебния район е 
извършена проверка на организацията на дейността на съдиите във връзка с 
дадените препоръки и констатации в Акт на ИВСС за резултатите от 
извършената на основание Заповед № ТП-01-02/11.04.2019 г. на  Главния 
инспектор тематична проверка „Причини за възобновяване на наказателните 
дела от апелативните съдилища в случаите по чл. 424, ал. 1 от НПК“.  
Проверката обхваща периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. вкл.  

През отчетния период не са извършвани одитни ангажименти 
за даване на увереност в районните съдилища. 

 
Работата на съдиите от районните съдилища в съдебния окръг 

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.  

 
В Районен съд – Пловдив през 2020 г. са постъпили общо 8 

142 наказателни дела от всички видове. От тях НОХД са 1 699, НЧХД – 169, 
НАХД по чл. 78а НК – 235, частни наказателни дела – 3 538, от които 180 са 
разпити в досъдебното производство. Делата от административно-
наказателен характер са 2 501. При останали несвършени в началото на 
отчетния период 948 дела, годишният брой на наказателните дела за 
разглеждане е бил в размер на 9 090 /от тях НОХД – 1 921/. Свършените 
наказателни дела в този съд са 7 793 /от тях НОХД – 1 610/, от които със 
съдебен акт по същество – 5 811 и с прекратяване – 1982. До 3 месеца 
приключват 83 % /6 488 от 7 793/ от всички наказателни дела в Районен съд – 
Пловдив, което е показател за добра работа. При НОХД, делът на 
свършените в горния срок е в размер на 86 %, но при НЧХД този дял е само 
51 %, а при делата от административно-наказателен характер – 59 %. По реда 
на гл. 29 /със споразумение/ са приключили 1 278 /79 % от всички свършени 
НОХД/, а 63 дела от този вид са прекратени в резултат на допуснати на 
досъдебното производство отстраними съществени процесуални нарушения. 
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По реда на бързото и незабавното производство са били разгледани общо 615 
НОХД. При общ брой на съдените лица по наказателни дела – 2 087, осъдени 
са били 1 842, а оправдани – 42. Броят на наказателните дела, по които 
съдебните актове са били обжалваните или протестирани е 1 426. В края на 
отчетния период несвършени са останали общо 1 297 наказателни дела.  

Постъпилите в съда за 2020 г. граждански дела от всички 
видове са в размер на 17 675 /от тях по реда на гл. 37 ГПК ”Заповедно 
производство” – 9 206, искови по общия ред – 5 774, производства по чл. 310 
ГПК – 126, административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 38, частни 
граждански дела – 2 529/. При заварени несвършени в началото на годината 4 
464 такива дела, общото количество на гражданските производства за 
разглеждане е било 22 139. За цялата 2020 г. съставите, правораздаващи по 
граждански и брачни дела в Районен съд – Пловдив, са приключили общо 17 
241 производства /9 063 по гл. 37 ГПК, 5 450 искови по общия ред/, от които 
решени по същество – 14 686, прекратени – 2 555.  80 % от всички свършени 
дела продължават като време за разглеждане не повече от 3 месеца /13 722 
дела/, като за гражданските дела по общия ред този показател е в размер на 
39 %. Броят на всички обжалвани граждански дела е бил 1 948, а на висящите 
в края на годината – 4 898. 

Обобщените статистически данни сочат, че за 2020 г. в 
Районен съд – Пловдив всички постъпили дела са били 25 817. При тези 
постъпления за разглеждане са стояли общо 31 229 дела, при общ брой 
свършени дела за годината 25 034 /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 

2017 г. 29376 32843 29234 

2018 г. 29097 32706 28262 

2019 г. 29737 34181 28769 

2020 г. 25817 31229 25034 
 
Сравнението на показателите по години сочи, че през отчетния 

период е налице намаляване на постъпленията с 3 920 броя спрямо 2019 г. 
Делата за разглеждане през 2020 г. са с 2 952 броя по-малко, а свършените – с 
3 735 броя по-малко. Независимо от това, се запазва високата лична 
натовареност на съдиите, тъй като съдът е работил в намален съдийски 
състав поради незаети щатове, ползване на отпуск по болест и майчинство и 
командироване на съдии в други съдилища.  

 
В Районен съд – Асеновград постъпилите НОХД са били в 

размер на 222, НЧХД – 37, производствата по чл. 78а НК – 34, 
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административно-наказателните дела – 168, разпитите по чл. 222 и чл. 223 
НПК – 40, други ЧНД – 503. Общият брой на постъпили наказателните дела 
за цялата 2020 г. е в размер на 1 008, а на тези за разглеждане – 1 096 /от тях 
НОХД – 242/. Свършени са всичко 983 наказателни дела, от които 221 
НОХД.  187 от всички свършени НОХД са по реда на гл. 29 НПК – със 
споразумение. Делата, върнати за доразследване на прокуратурата, поради 
наличие на съществени процесуални нарушения /НОХД и НАХД/, са 2. 46 
НОХД са свършени по реда на бързото и незабавното производство. Броят на 
съдените лица по наказателни дела е 309, при осъдени – 272 и оправдани – 4 
лица. Обжалвани и протестирани са били съдебните актове по 133 
наказателни дела от всякакъв вид за цялата година.  88 % /868/ от всички 
такива дела в РС – Асеновград приключват в срок до 3 месеца, като за НОХД 
този показател е 93 %, за НЧХД – 53 %, а за делата от административно-
наказателен характер – 52 %. В края на отчетния период останалите 
несвършени наказателни дела са били общо 133. 

В началото на отчетния период в съда са останали несвършени 
общо 461 граждански дела от всички видове. При постъпили през годината 2 
489 такива дела /от тях по гл. 37 ГПК – 1 394, искови по общия ред – 570/, за 
разглеждане са стояли общо 2 950 граждански производства. Свършени са 
били 2 436, от които 2 126 със съдебен акт по същество и 284 прекратени. От 
свършените, 1 339 са по гл. 37 ГПК, а искови по общия ред – 581.  86 %  /2 
062/ от всички граждански дела са приключили в срок до 3 месеца. За делата 
по общия ред този показател е в размер на 45 %.  

За цялата 2020 г. са били обжалвани съдебните актове по 191 
граждански дела на Районен съд – Асеновград, а несвършените граждански 
дела към 31.12.2020 г. са 540. 

Обобщените данни за всички дела през отчетния период сочат 
постъпления в размер на 3 497 дела, при дела за разглеждане – 4 046 и 
свършени дела – 3 393, като 86 % /2 930/ от тях в срок до 3 месеца/. Така 
динамиката на правораздавателната работа е следната:  

 

година постъпили за разглеждане свършени 

2017 г. 3845 4127 3783 

2018 г. 3945 4289 3832 

2019 г. 3939 4396 3847 

2020 г. 3497 4046 3393 
 
Видно е, че през отчетната година, в сравнение с предходната, 

е налице намаление на постъпилите дела – с 442 по-малко от постъпилите 
през 2019 г. По-малък е и броят на делата за разглеждане – с 350 дела по-
малко, както и на свършените такива – с 454 броя по-малко. Независимо от 



 

  

71

това, нивата на натовареност на съдиите от Районен съд – Асеновград се 
запазват високи. 

 
Постъпилите през 2020 г. наказателни дела в Районен              

съд – Карлово са били общо 803. От тях НОХД са 216, НЧХД – 16, НАХД по 
чл. 78а НК – 38, административно-наказателните дела – 215, разпити по чл. 
222 и чл. 223 НПК – 59, други ЧНД – 259. Заедно със заварените несвършени 
/113/, броят на наказателните дела за разглеждане така е бил 916 /от тях 246 
НОХД/. Свършени са, като общ брой, 732 наказателни дела, като само НОХД 
от тях са 175. В срок до 3 месеца приключват 79 % /578/ от всички 
наказателни дела в този съд, като за НОХД този показател е в размер на 86 % 
/151/. 139 НОХД са приключили по реда на глава 29 НПК – със 
споразумение. За цялата 2020 г. производството по 4 НОХД е било 
прекратено, поради допуснати отстраними съществени нарушения на 
правилата на НПК. Броят на осъдените лица по наказателни дела е 222, при 
съдени – 275 лица, сред които има 3 оправдани. За годината, обжалвани и 
протестирани са били съдебните актове по общо 54 дела от разглежданата 
категория. Към 31.12.2020 г. в съда са останали несвършени 75 наказателни 
дела. 

Постъпилите за цялата 2020 г. граждански дела са 1 754 /966 по 
гл. 37 ГПК, 390 искови по общия ред/, при останали висящи в началото на 
годината 268 такива дела. Така общият брой на гражданските производства 
за разглеждане е бил 2 022. От тях свършени са 1 759 дела от разглеждания 
вид /967 – по реда на заповедното производство, а 380 – искови по общия 
ред/, от които със съдебен акт по същество 1528 и прекратени – 231. 88 %  
/1549/ от всички граждански дела в Районен съд – Карлово приключват в 
срок до 3 месеца. За гражданските дела по общия ред този показател е в 
размер на 57 %. Пред въззивния съд са били обжалвани съдебните актове по 
общо 116 граждански дела, а несвършените към 31.12.2020 г. са били в 
размер на 263. 

Така общият размер на постъпленията в РС Карлово за 2020 г. 
е 2557 дела, при 2938 дела за разглеждане и 2491 свършени дела от всякакъв 
характер /от тях 85 % в срок до 3 месеца/, при сравнение за предходните 
години:  

 

година постъпили за разглеждане свършени 

2017 г. 2804 3140 2810 

2018 г. 2755 3085 2679 

2019 г. 2897 3303 2922 

2020 г. 2557 2938 2491 
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Изводът е, че през 2020 г. се констатира намаление при 
постъпленията на делата в сравнение с 2019 г. с 340 броя, намаление и на 
делата за разглеждане с 365 броя, както и намаление при свършените дела с 
431 броя, без това да оказва влияние върху високите нива натовареност на 
съдиите, които се запазват.  

През отчетния период в Районен съд – Първомай са 
постъпили общо 305 наказателни дела, при заварени в началото на годината 
58. Постъпилите НОХД са 106, НАХД по чл. 78а НК – 13, НЧХД – 5, 
административно-наказателни дела – 81, разпити по чл. 222 и чл. 223 НПК – 
7, други ЧНД – 93. За разглеждане са били 363 дела, от които НОХД – 112. 
Броят на свършените наказателни дела е 304, а от тях НОХД са 99. 
Процесуалният ред по гл. 29 НПК е бил приложен по общо 84 НОХД. От 
всички свършени дела 215 дела /71 %/ приключват в рамките на 
инструктивния  3  месечен срок, а само за НОХД този показател е в размер на 
90 %.  

Броят на съдените лица е 121, при 111 осъдени. През 2020 г. 
има 1 оправдано лице по наказателни дела от общ характер.  

През отчетната година има 2 върнати дела от общ характер на 
прокуратурата за доразследване, както и други 2 дела с акт за връщане по чл. 
78а НК. 28 са наказателните дела, по които съдебните актове са били 
обжалвани или протестирани, а към 31.12.2020 г. несвършените производства 
от този вид са били общо 59. 

Що се отнася до гражданските дела, при 121 висящи в 
началото на годината, постъпилите са 557 /от тях по гл. 37 ГПК – 329, а 
искови по общия ред – 152/. Делата за разглеждане са били общо 681, а 
свършените – 550 /от тях по заповедното производство – 323, искови по 
общия ред – 146/. От свършените, решени по същество са 442, а прекратени – 
108. В рамките на 3 месеца е приключило производството по 470 от 
посочените свършени 550 граждански дела /85 %/, като по отношение на 
гражданските дела по общия ред този показател е в размер на 56 %. Броят на 
обжалваните производства е 16, при 131 дела, останали несвършени към 
31.12.2020 г. 

 Обобщените данни за 2020 г. сочат общ брой на всички 
постъпили дела – 862, на делата за разглеждане – 1044 и на свършените – 
854. 80 % /685 броя/ от всички свършени дела са приключили в срок до           
3 месеца. Сравнителната таблица за Районен съд – Първомай изглежда така: 

 

Година постъпили за разглеждане свършени 

2017 г. 998 1120 970 

2018 г. 977 1125 965 

2019 г. 1027 1186 1007 

2020 г. 862 1044 854 
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Данните за 2020 г. сочат, че през отчетния период е налице 

намаление по показател „постъпили“ дела спрямо преходната 2019 г. със 165 
броя дела. Намаление е налице и при делата за разглеждане /142 дела по-
малко/, както и при свършените дела /153 дела по-малко/, при запазване 
обаче на високата натовареност на съдиите.  

 
При горните статистически данни, средномесечната 

действителна натовареност и тази по щат /ПРС – 58, АРС – 8 , КРС – 6, ПрРС 
– 2/ на съдиите от районните съдилища в съдебния окръг е, както следва: 

 

Съд За разглеждане Свършени 

РС Пловдив 59,26 /44,87/ 47,50 /35,97/ 

РС Асеновград 48,17 /42,15/ 40,39 /35,34/ 

РС Карлово 40,81 /40,81/ 34,60 /34,60/ 

РС Първомай 43,50/43,50/ 35,58 /35,58/ 

/в скоби – натовареност по щат за 2020 г./ 
 

Действителната месечна натовареност, отчетена по 
показателите дела за разглеждане и свършени дела в сравнение с 2019 г., 
дава още по-ясна представа за реалната работа в съдилищата: 

 

Съд За разглеждане Свършени 

РС Пловдив 59,26 /64,70/ 47,50 /54,46/  

РС Асеновград 48,17 /56,36/  40,39 /49,32/ 

РС Карлово 40,81/46,61/   34,60 /41,23/ 

РС Първомай 43,50 /49,42/  35,58 /41,96/ 

/в скоби – действителна месечна натовареност за 2019 г./ 
 

От сравнението на статистическите данни за работата на 
районните съдилища могат да се направят следните изводи: 

- През 2020 г. се отчита намаление, както на постъпилите дела 
в РС – Пловдив, РС – Асеновград, РС – Карлово и РС – Първомай, така и на 
делата за разглеждане, както и на броя на свършените дела. Най-значимо е 
намалението на делата в РС – Пловдив, където постъпилите дела са с 3 920 
броя по-малко от 2019 г. В този съд действителната натовареност на съдиите 
е намаляла с 5,44 % за разглежданите дела и с 6,96 % за свършените дела 
спрямо предходния период. В другите три районни съдилища процентното 
намаление на действителната натовареност е приблизително същото. 
Независимо от това, натовареността на съдиите и в четирите съдилища 
остава висока сравнена със съдилища от същото ниво. 
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- Отново най-високо е натоварването в Районен съд – Пловдив, 
като показателите за натовареност по щат, както за него, така и за останалите 
съдилища в региона, са близки до средните за страната. 

- Кадровата необезпеченост в съдилищата, породена от незаети 
щатове, командировани съдии и т. н., е причината за голямата разлика в 
данните относно натовареността по щат и действителната натовареност, а 
това продължава да е основен проблем в работата, особено за РС – Пловдив.  

Натовареността е илюстрирана на фиг. 24 и фиг. 25. 
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3. Анализ на изпълнение на Комуникационната стратегия на 
съдебната власт 2014 г. – 2020 г. в районните съдилища за 2020 г. 

 
Районен съд – Пловдив 

 
Основните цели на Комуникационната стратегия на Районен съд – 

Пловдив за 2020 г. са: 
Утвърждаване на механизми на взаимодействие на Районен съд – 

Пловдив с органи на законодателната и изпълнителната власт при спазване 
принципа на независимост на съдебната власт; 

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 Районен 
съд - Пловдив; 

Подобряване комуникацията на Районен съд – Пловдив с медиите, 
включително проактивна комуникация чрез електронните и социалните 
медии. Изграждане на нова комуникационна компетентност.  

Ефективна комуникация във всички медии. Механизми за 
комуникация. 

Установяване на ефективна вътрешна комуникация. 
Мониторинг на Плана за действие на Районен съд – Пловдив за 

изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт – 2014 г. – 
2020 г. 

Районен съд - Пловдив през отчетната 2020 г. не е осъществявал 
дейност по всички заложени цели и индикатори за изпълнение, предвид 
обявеното извънредно положение в Държавата, с оглед превенция и вземане 
на мерки против разпространение на COVID-19. Извършените дейности са  
отразени в приложената таблица, отнасяща се за Комуникационната 
стратегия. 

Районен съд - Асеновград 

През отчетната 2020г. в Районен съд Асеновград е утвърден План 
за действие за изпълнение на комуникационната стратегия, като част от 
плана на съдебната власт в тази област. В същия са предвидени редица 
дейности за изпълнение, очакваните резултати от тях, индикаторите за 
изпълнение, срокове, отговорност и съответните ресурси. Предвид 
наложените мерки за ограничаване на разпространението на заразата от 
ковид-19, които ограничават свободния достъп до сградата на Районен съд 
Асеновград и които препятстват провеждане на събития, изискващи 
присъствието на много хора в закрити помещения, не всички дейности, 
залегнали в този план, са изпълнени през 2020г 
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По цел: Утвърждаване на механизми на взаимодействие на 
Районен съд – Асеновград с органи на законодателната и 
изпълнителната власт при спазване принципа на независимост на 
съдебната власт. През 2020г. не са изпратени становища на Общото 
събрание на съдиите от Районен съд – Асеновград във връзка с образуване 
на тълкувателни производства за постановяване на тълкувателни решения. 
Не са изпратени и становища относно предвидени промени в 
законодателната уредба.  

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 Районен съд – Асеновград. През 2020г. не са 
организирани събития в тази връзка по изложените по-горе причини.  

По цел: Подобряване на комуникацията на Районен съд – 
Асеновград с медиите, включително проактивна комуникация чрез 
електронните и социалните медии. Изграждане на нова 
комуникационна компетентност. През 2020г. предвид характера на 
разглежданите производства, не са подавани прессъобщения с информация 
за важни дела. През месец ноември във връзка с прилаганите 
противоепидемични мерки е направено прессъобщение относно 
възможностите за осъществяване на дистанционни справки по делата и за 
подаване и получаване на документи по електронен път. Поддържа се и 
навременната актуализация на информация в страницата на Районен съд – 
Асеновград, която е в помощ на гражданите, адвокатите, страните по делата, 
медиите. Публикуват се своевременно постановените съдебни актове и 
график на провежданите открити съдебни заседания. При обявяване на 
конкурси за съдебни служители цялата необходима информация се 
публикува на страницата на съда. Това се отнася и до проведената 
обществена поръчка.  

Районен съд – Асеновград е свързан технически с Електронния 
портал за електронно правосъдие на ВСС (ЕПЕП), в който се намира 
информацията от системата за управление на съдебните дела САС „Съдебно 
деловодство“.  

Съдия Мария Караджова е била гост в съдебната рубрика „Темида“ 
по Дарик радио на 13.03.2020г. на тема: „Откровено за разводите и какви са 
предимствата и недостатъците на брачните договори“. 

По цел: Ефективна комуникация с всички медии. Механизми 
за комуникация. Районен съд – Асеновград е изпратил едно прессъобщение 
до медиите по електронна поща. Поддържа интернет сайт, както се описа 
по-горе. Чрез средствата за масова информация гражданите получават 
информация за разглеждани дела със значим обществен интерес и 
постановени по тях съдебни актове.  

По цел: Установяване на ефективна вътрешна комуникация.  
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Благодарение на ефективната вътрешна комуникация, 
информираните съдии и съдебни служители са в състояние компетентно и 
убедително да общуват с външни публики и да укрепват репутацията на 
съда. Съдиите и служителите са информирани чрез вътрешната електронна 
поща на съда.   

 
Районен съд – Карлово 

 
Във връзка с изготвен План за действие по изпълнение на 

Комуникационната стратегия за 2020 г. в Районен съд – Карлово, системно 
бяха изпълнявани всички дейности залегнали в него, а именно: 

Проведени са 6 общи събрания на съдиите в  Районен съд – Карлово, с 
участието на всички шест магистрата, като в едно от тях участие са взели - 
ДСИ и съдията по вписванията, на които са изготвени индивидуални и общи 
становища и позиции. 

Във връзка с обявената пандемична обстановка в страната и приетия 
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено 
с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на 
последиците, беше отменен предварително обявеният за м. април „Ден на 
отворени врати” в Районен съд – Карлово. 

Ежедневно се актуализира Интернет страницата на съда. В нея се 
поддържа актуална информация за съдебните дела и насрочените заседания 
на КрлРС, като се съблюдават изискванията на Закона за защита на личните 
данни. Освен с тази, страницата на съда се актуализира и с допълнителна 
информация, подпомагаща гражданите и институциите. Своевременно се 
публикуват новини и обяви във връзка с работата на съда. Поддръжката и 
навременната актуализация на информацията в интернет сайта на Районен съд 
– Карлово е винаги в помощ на гражданите, адвокатите, страните по делата, 
медиите. През цялата 2020 г. сайтът на съда е посетен от над 11 450 интернет 
потребители. Ежедневно се публикуват постановените съдебни актове. При 
постъпване на нови служители или магистрати, се извършва актуализиране, 
съответно на Декларациите по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ и 
Декларации по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ. При обявяване на конкурси за съдебни 
служители цялата необходима информация се качва на страницата на съда. 

Поддържа се Фейсбук страница на съда. 
Добива все по-голяма популярност сред адвокати и граждани, 

функциониращият Единен портал за електронно правосъдие, в който се 
правят все повече регистрации. 

През годината не са постъпвали за разглеждане дела със значим 
обществен интерес. Направени са 30 публикации за административни, 
организационни и процедурни промени в работата на съда – за обявената 
извънредна обстановка във връзка с COVID-19, заповеди на председателя на 
съда с указания за спазване на обявени хигиенни норми, обявени конкурси, 
нов адрес и местонахождение на канцелариите на съда и една публикация със 
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статистическа информация – Отчетен доклад на дейността на Районен съд – 
Карлово за 2019 г., изготвен от Председателя на съда. 

Информирането на съдиите и съдебните служители се извършва чрез 
вътрешния информационния бюлетин и чрез служебните електронни пощи. 

 
Районен съд – Първомай 

 

Със Заповед № 172 / 05.12.2019 година на и. ф. административен 
ръководител е утвърден План на Районен съд – Първомай за 2020 година за 
действие в изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 
2014 – 2020 година. 

В края на отчетния период се отчитат следните резултати: 

1.По поставената цел: Утвърждаване на механизми на 
взаимодействие на Районен съд - Първомай с органи на законодателната 
и изпълнителната власт при спазване на принципа на независимост на 
съдебната власт. 

1.1. Двамата магистрати през 2020 година периодично провеждат 
обсъждания по казуси, свързани с изменение или предстоящо изменение в 
нормативната уредба, с цел да се създаде единна съдебна практика в Районен 
съд – Първомай в съответствие тази на районните съдилища от съдебния 
район на Окръжен съд – Пловдив. 

Изпратени са становища, както следва: 

� с писмо изх. № 20 / 15.01.2020 година - във връзка с процесуални 
действия, които биха могли да бъдат възложени на съдебните помощници в 
гражданския процес (на изх. № ВСС - 15019 / 09.12.2019 година на 
Председателя на Комисия „Съдебна администрация“ във Висшия съдебен 
съвет); 

� с писмо изх. № 136 / 17.01.2020 година - във връзка с предложения 
за законодателни изменения в ГПК, Закона за енергетиката и Закона за 
водите (на изх. № ВСС - 15610 / 27.12.2019 година на Председателя на 
Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към 
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет); 

� с писмо изх. № 181 / 17.01.2020 година - във връзка с определяне 
на наставници на стажант-юристи (на изх. № 1067 / 21.01.2020 година на и. ф. 
Председател на Окръжен съд - Пловдив); 

� с писмо изх. № 567 / 20.03.2020 година - във връзка с актуализация 
на уредбата за задължително и принудително настаняване и лечение на лица 
с психически разстройства (на изх. № 11-03-11 / 04.02.2020 година на 
Заместник-министъра на здравеопазването); 
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� с писмо изх. № 862 / 12.06.2020 година - във връзка с изпълнение 
на препоръки по т. 3 от Акт за резултати от извършена тематична проверка, 
възложена със Заповед № ТП-01-2 / 11.04.2019 година на Главния инспектор 
на ИВСС; 

� с писмо изх. № 1054 / 22.07.2020 година - във връзка с изменение и 
допълнение на индексите за резултатите от инстанционна проверка на 
съдебните актове (на изх. № 10286 / 10.07.2020 година на и. ф. Председател 
на Окръжен съд - Пловдив); 

� с писмо изх. № 1085 / 04.08.2020 година - във връзка с редуциране 
на броя на районните съдилища със статут на организационна единица по 
смисъла на ЗЗКИ (на изх. № 10286 / 09.07.2020 година на и. ф. Председател 
на Окръжен съд - Пловдив); 

� с писмо изх. № 1130 / 11.08.2020 година - във връзка с въпросите, 
поставени от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на 
Европейската комисия по образувана срещу Република България процедура 
за нарушение № 2018 / 4053 (на изх. № 11340 / 28.07.2020 година на 
Председател на Окръжен съд - Пловдив). 

1.2. Двамата магистрати от началото на 2020 година до момента 
периодично провеждат разяснения на съдебни заседатели и на служители, 
които връчват съдебни книжа в малките населени места. 

2. По поставената 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 на участието и ролята на Районен съд – 
Първомай. 

Повишаването на знанията, на правната грамотност и култура на 
обществото, в това число на ученици от различни възрастови групи, е част от 
дългосрочен двустранен процес на взаимодействие, който води до по-голямо 
разбиране за работата на отделните органи на съдебната власт като гарант и 
защитник на интересите и гражданските права, за повишаване на доверието 
към българския съд и запознаване с конкретната работа на магистратите. 

Предвид наложените в държавата противоепидемични мерки през 2020 
година Районен съд – Първомай не е успял да стартира на местно ниво 
организираната съвместно от Министерство на образованието и науката и 
Висш съдебен съвет Образователна програма „Съдебната власт - информиран 
избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. 

За 11 май 2020 година е било предвидено провеждане на 
информационната кампания „Ден на отворените врати“ под надслов „Час на 
класа – съдът отблизо“ с участието на лектор от Апелативен съд – Пловдив и 
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ученици от 10. клас на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Първомай, но 
предвид създадената в страната епидемична обстановка мероприятието е 
отложено. 

3. По поставената цел: Ефективна комуникация на Районен съд - 
Първомай с медиите, включително проактивна комуникация чрез 
електронните и социалните медии. Изграждане на нова комуникационна 
компетентност. 

През 2020 година дейността на Районен съд – Първомай се споменава 
единствено в публикацията на parvomai.net от 03.06.2020 година: „Съдът в 
Първомай предупреди за възможно забавяне в работата му“ 
(https://www.parvomai.net/news/494623/sadat-v-parvomay-predupredi-za-
vazmozhno-zabavyane-na-rabotata-mu). 

През 2020 година информацията на интернет страницата на Районен съд 
– Първомай е променяна своевременно (в края на работния ден, а в редки 
случаи на сутринта на следващия), за да задоволи интереса на гражданите, 
адвокатите, страните по делата и медиите към актуална и полезна 
информация. 

4. По поставената цел: Установяване на ефективна вътрешна 
комуникация. 

Благодарение на ефективната вътрешна комуникация информираните 
съдии и съдебни служители са в състояние компетентно и убедително да 
общуват с външни публики и да укрепват репутацията на съда. Ефективната 
вътрешна комуникация помага за изпълнението на една от основните цели на 
Комуникационната стратегия на съдебната власт - въвеждането на високи 
професионални стандарти за предоставяне на информация и комуникация с 
гражданите, медиите и институциите. 

Всеки понеделник преди започване на работа с граждани, адвокати и 
страни по делата работещите в Районен съд – Първомай съдии и съдебни 
служители се събират и обсъждат организацията на работата, изпълнените и 
предстоящите задачи. 

5. По поставената цел: Мониторинг на Плана за действие на 
Районен съд - Първомай за изпълнение на Комуникационната стратегия 
на съдебната власт - 2014 - 2020 година. 

Мониторингът на Плана дава възможност на ръководството на съда за 
придобиване на реална представа за степента на обществено доверие. При 
анализ на различните индикатори от началото на 2016 година до момента не 
се констатират негативни оценки. 
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Със Заповед № 172 / 05.12.2019 година е утвърден План на Районен съд 
– Първомай за 2020 година за действие в изпълнение на Комуникационната 
стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 година. 

В изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 
2020 година при осъществяване на връзките с обществеността Районен съд – 
Първомай се подпомага от Окръжен съд – Пловдив и Апелативен съд – 
Пловдив. 

 
4. Сграден фонд и информационно осигуряване: 
 
4.1 Сграден фонд 
 
 Районен съд  – Пловдив се помещава в сградата на Съдебна 

палата гр. Пловдив. Всички кабинети, деловодства и канцеларии са 
оборудвани с необходимата техника и мебелировка. През отчетната година е 
извършено боядисване в три стаи с номера 104, 105 и 107. Изработени са и са 
монтирани офис мебели в стая „Дежурен съдия“ и пет съдебни деловодства с 
номера 3,4,5,6 и 105. В зала № 2, разположена в източната част на Съдебната 
палата, са демонтирани стария подиум, ламинирания паркет и стенната 
ламперия и са монтирани нови такива. Подменена е и мебелировката на 
залата. За следващия отчетен период се предлага да бъде предвиден ремонт и 
преустройство на зала № 13. С хоризонталното и вертикално преграждане на 
залата да бъдат обособени помещения на две нива, в които да бъдат 
разположени деловодства и адвокатска стая – на първо ниво и съдебни зали – 
на второ ниво. По този начин частично ще бъде решен съществуващият 
проблем с недостига на зали и деловодства. За реализирането на този ремонт 
следва да бъдат осигурени средства, като за целта е сезирана Комисия 
„Управление на собствеността“ към ВСС. 

 
Районен съд – Асеновград и през 2020 г. продължава да 

осъществява дейността си в две сгради – основна, находяща се в                 
гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 6 и в част от шестетажна 
административна сграда, находяща се в гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай 
Хайтов“ № 8 (която се използва още от РПУ Асеновград и от Районна 
прокуратура Асеновград). Сградата на ул. „Цар Иван Асен II“ № 6, е 
построена през 1950 г. и през 1994 г. е извършено пристрояване към нея. 
След извършено преустройство през 2009 год., са обособени три съдебни 
зали, което позволява своевременното провеждане на разпити пред съдия, 
разглеждането на бързи и незабавни производства и производства, свързани с 
мерките за неотклонение. В сградата са настанени деловодствата, съдебно-
изпълнителната служба и всички служители. Там се помещава и Агенцията 
по вписванията, в която работят трима служители. Един кабинет е 
предоставен за ползване от Агенцията по вписванията, както и част от 
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избеното помещение, използвано за архив. Недостатъчен е броят на 
помещения за съдебни деловодства и канцеларии за съдебните секретари. 
Отделно от това съдиите се помещават в кабинети, които се намират на петия 
етаж в административна сграда, находяща се на значително разстояние от 
основната сграда на съда. Това създава ежедневни затруднения в работата на 
магистратите, тъй като се налага поне веднъж на ден да се посещава 
основната сграда на съда, за да се работи текущия доклад, извън провеждане 
ежедневно на съдебни заседания. Със заповед № ЛС – 04 – 239 от 15.02.2012 
год. на Министъра на правосъдието са предоставени на Районен съд – 
Асеновград за ползване помещения, находящи се в административна сграда 
на пл. „Акад. Н. Хайтов” № 8. През 2015 г. от страна на Министерство на 
правосъдието е обявена и проведена процедура по възлагане на обществена 
поръчка с техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект за обект 
„Преустройство и основен ремонт на част от Обществена сграда на площад 
„Акад. Николай Хайтов“ № 8 гр. Асеновград“. През 2016 г. успешно са 
проведени следващите етапи по проектиране, съгласуване и одобряване на 
инвестиционния проект. След одобряване на изготвения проект на заседание 
на Общински съвет Асеновград е издадено разрешение за строеж № 
114/21.04.2016 г. През втората половина на 2017 г. са предприети стъпки за 
обявяване на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет „Основен 
ремонт и преустройство на част от Обществена града на пл. „Акад. Николай 
Хайтов“ № 8 в гр. Асеновград за нуждите на съдебната власт“. След 
съгласуване на документацията от Комисия „Управление на собствеността“ 
при ВСС (решение по протокол № 51/25.10.2017 г.), на 16.11.2017 г., с 
решение на председателя на Районен  съд – Асеновград е открита процедура 
по ЗОП. В срока за подаване на оферти постъпва само една такава, поради 
което същият е удължен до 05.01.2018 г. Поради непостъпването на нови 
оферти, на осн. чл. 22, ал. 1, т. 8 вр. чл. 110, ал. 2, т. 1 от ЗОП, председателят 
на Районен съд – Асеновград с решение № 3/09.01.2018 г. прекратява 
откритата процедура. С решение №1/10.10.2018 г. на административния 
ръководител на съда е открита нова процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет „Основен ремонт и преустройство на част от обществена 
сграда на пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 8 за нуждите на Районен съд – 
Асеновград“, а с решение № 2/07.01.2019 г. е определен изпълнител на 
обществената поръчка. Решението е обжалвано, като по постъпилата жалба с 
вх. № ВХР-109/17.01.2019 г. е образувано производство по преписка № КЗК-
103/23.01.2019 г. на Комисията за защита на конкуренцията гр. София. С 
Решение № 419/04.04.2019 г. по преписка № КЗК-103/2019 г. жалбата е 
уважена изцяло. Същото е обжалвано от друг участник, като образуваното 
административно дело № 5146/2019 г. на четвърто отделение на ВАС 
приключва с решение № 11389/24.07.2019 г., с което е потвърдено решение 
№ 419/04.04.2019 г. на Комисията за защита на конкуренцията. Процедурата 
продължава от етап разглеждане, оценка и класиране на офертите на 
участниците. Постановено е ново решение на председателя на съда 
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№3/15.05.2020 г. за избор на изпълнител – дружеството, класирано на първо 
място. То се отказва от изпълнение на поръчката, а в последствие това прави 
и дружеството, класирано на второ място, което е избрано за изпълнител с 
решение № 4/22.07.2020 г. По тази причина с решение №5/02.09.2020 г. на 
и.ф. председателя на съда, обществената поръчка е прекратена и с писмо от 
16.09.2020 г. цялата документация е изпратена на ВСС за предприемане на 
необходимите действия за обявяване и провеждане на нова обществена 
поръчка с предмет „ Основен ремонт и преустройство на част от обществена 
сграда на площад „Акад. Николай Хайтов“ № 8“.  

 Към настоящия момент в сградата на Районен съд – 
Асеновград на ул. „Цар Иван Асен II“ № 6 е обособен кабинет с три работни 
места, в които се помещават дежурните съдии и тези, които разглеждат 
открити съдебни заседания. Отдалечеността на кабинетите на съдиите 
създава неудобство в работата им. 

 Охраната на двете съдебни сгради се осъществява от трима 
служители на ОД „Охрана“ при Министерство на правосъдието. В сградата 
на Районен съд – Асеновград има обособено арестно помещение за 
задържани лица.  

  
Районен съд – Карлово се помещава в самостоятелна сграда, 

построена през 50-те години на миналия век и с оглед нуждите на съда, през 
80-те години е построена допълнителна пристройка от южната страна на 
имота. Сградата на съда е в изключтелно лошо конструктивно-техническо 
състояние, което подробно е отбелязвано в докладите за предходните 
отчетни години. 

През месец януари 2017 г., поради възникнала аварийна 
ситуация в сградата на съда с административен адрес ул. „Димитър Събев“  
№ 4, работещите в нея са спешно евакуирани в недвижим имот, нает от ВСС, 
намиращ се на адрес ул. „ Ген. Карцов“ № 44.  По тази причина през  2018 г. 
дейността на съда е организирана в две сгради, както следва: кабинетите на 
магистратите и съдебните канцеларии са разположени в недвижимия имот с 
административен адрес ул. „Ген. Карцов“ № 44, а съдебното изпълнение и 
съдебните зали, в които заседават магистратите са разположени в източния 
корпус от ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ – Карлово, с 
административен адрес: гр. Карлово, ул. „Тодор Каблешков“ № 1, 
предоставен безвъзмездно за управление на ВСС за нуждите на Районен                
съд – Карлово с решение на Министерски съвет № 578/06.10.2017 г. 
Преместването на ДСИ и съдебните зали е осъществено през месец юни 2018 
год., след осигуряване на средства с решение на Пленума на ВСС по 
протокол № 4/08.02.2018 г. в размер на 117 600 лв. и извършен ремонт на 
помещенията в учебното заведение. Извършените дейности са: подмяна на 
захранващ кабел от трафопоста до училището; изграждане на ново 
окабеляване на помещенията; IT окабеляване; монтиране на нови 
климатични системи; изграждане на преградни стени в общите части; 
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пребоядисване на помещения и вътрешни врати; поставяне на паркет; пълен 
ремонт на санитарните помещения; изграждане на клетка, предназначена за 
лицата по принудителното довеждане. След ремонта са обособени три 
съдебни зали, две помещения за цялата съдебно изпълнителна служба  и едно 
помещение за целите на съдебната охрана, в което се помещават лицата по 
принудителното довеждане. След проведена обществена поръчка от ВСС за 
реконструкция и ремонт на Съдебна палата гр. Карлово, е сключен договор 
№ ВСС-11668/27.09.2018 г. с изпълнителя „КНД-КОНСУЛТ“ ООД                        
гр. Дупница. Съгласно договора, срокът за изпълнение на строително-
монтажните работи е 275 календарни дни, считано от датата на подписване 
на Протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка. Протокол 
образец № 2 е подписан на 04.12.2018 г. Констатира се явно забавяне на 
строежа. През отчетната 2020 г. реконструкцията и ремонтът на Съдебната 
палата не е приключил в срок. Към настоящия момент ремонтът все още не е 
довършен. Пристройката е изградена в груб вид, с монтиран нов покрив на 
съществуващата сграда и изградената към нея пристройка, както и е 
монтирана нова дограма.  Паралелно с това, ВСС е прекратил договорните си 
отношения с изпълнителя „КНД-КОНСУЛТ“ ООД гр. Дупница, поради лошо 
изпълнена работа на грубия строеж и неспазване на дадените срокове. През 
2021 г. предстои възлагане на нова обществена поръчка за довършване на 
ремонта. По отношение на реконструкцията на Съдебната палата предстои да 
се обособят таванските помещения в подпокривното пространство; да се 
монтират врати; да се изгради ел. и IT окабеляване; да се извърши вътрешно 
и външно боядисване; да се облепят определените помещения с плочки и 
санитария; да се оборудва сградата технически, съгласно проектната 
документация и много други. Следва да се има предвид, че срокът на 
договора за наем на сградата, в която е преместен съдът, с административен 
адрес : град Карлово, ул. „Генерал Карцов“ № 44 е продължен с една година 
и изтича през месец март 2021 г.  

 След освобождаване на имота от строителя „КНД-КОНСУЛТ“ 
ООД гр. Дупница, във връзка с решение по т.1.4., взето по Протокол № 
11/15.04.2020 г. на Комисия „Управление на собствеността“ на ВСС и 
решение по т. 39, взето по Протокол № 16/29.04.2020 г. на Комисия „Бюджет 
и финанси“ на ВСС, на 08.05.2020 г. между Районен съд – Карлово,  и 
„САЛАМАНДЪР– АСО“ ООД, е сключен договор за охранителни услуги, 
включващи организиране и осъществяване на денонощна невъоръжена 
физическа охрана на имот и движимо имущество в него, а именно – сграда в 
гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4, собственост на ВСС, стопанисвана от 
административния ръководител на КрлРС и осигуряване на пропускателен 
режим в сградата.  

 
 Районен съд – Първомай се помещава в сграда, построена 

като Съдебна палата още през 1933 г. Съдебната палата разполага с 12 
работни помещения, от които 4 се заемат от Териториално отделение – 
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Първомай към Районна прокуратура – Пловдив, а 1 - от Агенция по 
вписванията. Съдът разполага с 1 съдебна зала, на практика достатъчна за 
нуждите на съда. В сутерена на сградата са разположени архиви на съда и 
прокуратурата, сървъри, помещение за класифицирана информация, зала за 
публична продан, клетка за конвоирани лица, зала за отдих, котелно, 
складови и др. помещения. Сградата се отоплява с локална газова 
инсталация, а през лятото се използват климатици. В работни дни от 07:30 
часа до 19:00 часа, съдът се охранява от двама служители на щат към 
Регионална дирекция „Охрана“ – Пловдив, а в останалата част на 
денонощието и през почивните дни със сигнално-охранителна техника, 
собственост на Районен съд – Първомай, свързана към мрежата на  
прокуратурата. В изпълнение на разпоредбата на §83 от ПЗР на Закона за 
съдебната власт е съставен Акт № 9261/21.11.2016 г. за публична държавна 
собственост на Съдебна палата гр. Първомай. Извършен е основен ремонт на 
покрива на сградата на Районен съд – Първомай (2016 г.). Монтирани са и 
три монофазни защитни устройства от пренапрежения. Решен е и въпросът за 
адаптиране на сградата на Районен съд – Първомай за осигуряване на равен 
достъп на хора с увреждания. Съдът разполага със самоходно устройство с 
гумени задвижващи вериги (робот), модел SAS, за преодоляване на стълбища 
с инвалидна количка. Последна частична промяна на мебели в работните 
помещения е извършена през 2008 г. Оттогава не е закупувана нова 
мебелировка. Помещенията в приземния етаж са в лошо състояние – 
пукнатини по зидовете, влага, мухъл, неравности по пода, прозорците са 
единични с прогнила дървена дограма, изграденият санитарен възел е без 
течаща вода и негоден за използване. Липсва и отопление.  

По проект, съгласуван между Районен съд – Първомай, 
Окръжна прокуратура – Пловдив, Агенция по вписванията и Областна 
дирекция „Охрана“, с решение по т. 53 от протокол №27/05.11.2020 г. 
Пленумът на ВСС разпределя между институциите ползването на 
помещенията в съдебната сграда. 

 
4.2. Информационно осигуряване:  
 
В края на отчетния период Районен съд – Пловдив разполага 

с 12 сървъри, 2 бр. сторидж, 119 бр. компютри, 162 бр. тънки клиенти, 7 бр. 
лаптопи, 100 бр. принтери, 81 бр. UPS, 32 бр. мултифункционални 
устройства, 189 бр. монитори, 13 звукозаписни системи, 18 скенера, 3 бр. 
мултимедийни проектори и 14 бр. мобилни телефони за призовкарите, 
ползващи приложение интегрирано към деловодния софтуер и 4 бр. 
телевизори. През отчетния период е закупена нова техника: 33 бр. монитори,  
44 бр. тънки клиенти, 30 бр. принтери, 11 бр. скенери, 5 бр. мултифункцио-
нални устройства, 4 бр. телевизори със стойка, 4 бр. компютри и 10 броя 
непрекъсваеми ТЗИ.  
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 В съда се използва внедрената САС „Съдебно деловодство“. 
През програмата се осъществява електронен обмен на данни със СС 
„Служебни защити“. През отчетния период е внедрена Единната 
информационна система на съдилищата и са закупени персонални 
електронни подписи на всички магистрати и съдебни служители.  През двете 
програмни приложения за нуждите на служба „Връчване на призовки и 
съдебни книжа“ се използват интегрирани към тях мобилни приложения. 
Реализирана е функционалност за съхраняване на информация за GPS 
координати при всяко посещение на адрес. Призовкарите работят с мобилни 
телефони. През 2020 г. продължава сканирането на всички постъпващи в 
съда документи и тяхното присъединяване към електронните папки на делата 
в информационните системи. В служба ДСИ се използва деловодна програма  
„JES“, която е интегрирана с компютърна система „NForce“ за управление на 
финансовата дейност в съдебното изпълнение. Поддържа се и модул 
„Електронни справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове“. Всички 
програмни продукти, които се ползват от Районен съд – Пловдив, са 
лицензирани. Магистратите и съдебните служители използват web 
приложение на правно-информационна система „Апис“. За обслужване на 
финансово-счетоводната дейност се използва централизирана счетоводна 
система „Web Конто 66“, подсистема „Работна заплата“ на ПП „Аладин“–
Микрокомплекс; за управление и отчитане на материалните запаси – „Склад 
Про“ на Микроинвест; за дейността на касата на съда и на служба ДСИ се 
използва ПП „Каса и банка“, а за управление на човешките ресурси – система 
ПП“Аладин“ на Микрокомплекс. Съдиите по вписванията ползват 
централизирана информационна система „Икар“ на Агенцията по 
вписванията. Бюро „Съдимост“ използва „Система за издаване на 
свидетелства за съдимост“, която има изградена връзка с централната база 
данни в МП и службите „Бюро Съдимост“ в районните съдилища. Внедрена  
е система за идентификация на адвокат с валидни права „ Барлет“, чрез която 
се проверява актуалното състояние на всеки регистриран адвокат в АК 
Пловдив, София, Варна, Добрич, Търговище и Шумен, както и софтуерна 
система „Удостоверител на Документи“ на „Бисофт“ ЕООД. Районен          
съд – Пловдив е свързан към Единния портал за електронно правосъдие.  
Използва лицензиран антивирусен продукт „ESET Endpoint“. Магистрати и 
служители използват своя персонална електронна пощенска кутия. Съдът 
има своя информационна страница. През отчетния период се поддържат и 
интернет страниците на съда. Продължава използването на технология за 
виртуализация на работната среда. Извършва се ежедневно архивиране на 
виртуалните машини и личните папки на потребителите. Всички виртуални 
дискове, позиционирани върху физически са криптирани в съответствие с 
GDPR. Извършват се актуализации на операционната система на 
персоналните компютри и приложния софтуер, ежедневно се архивират 
базите с данни на софтуерните приложения. Оборудвани са четири зали с 
техника за видеоконференция. 
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Районен съд – Асеновград разполага с 3 сървъра и 45 

персонални компютри, 15 лазерни принтера, 2 мултифункционални 
устройства, 2 копирни машини с принтерски модул и 3 броя мрежови 
скенера. През 2020 г. са закупени камери, едно мултифункционално 
устройство, един документен мрежов скенер и принтер с двустранен печат. В 
съда са изградени локални мрежи, като в тях са включени всички компютри и 
сървъри. Изграден е домейн с един сървър за домейн-контролер и един 
сървър за втори DNS. Осъществена е връзка между мрежите в отделните 
сгради – изграден VPN канал за връзка между локалните мрежи с помощта на 
два програмируеми рутера и интернет за преносна среда. В Районен                    
съд – Асеновград е налице възможност за заплащане на такси чрез ПОС 
терминал. В Служби „Регистратура“, „Деловодство“ и „Архив“ на съда и 
през отчетната 2020 г. продължава използването на деловодната програма 
САС „Съдебно деловодство“. Комплектоването на електронните досиета на 
делата продължава и през отчетния период, като от наказателните дела се 
въвеждат единствено книжата от съдебното производство, тъй като 
досъдебните производства се внасят в съда прошнуровани и прономеровани 
от разследващия орган. От 26.08.2020 г. е въведена Единната информационна 
система на съдилищата, като всички новопостъпили дела са регистрирани в 
нея до 18.09.2020 г. Използват се и следните програмни продукти: CSCS 
„Бюро съдимост“ на Консорциум „Лирекс“-„Индекс-БГ“, ПП „Съдебно 
изпълнение“ на „Темида 2000“ ООД, „Конто“ за съдебното счетоводство, 
„Каса-банка“ на ИО Пловдив за следене на плащанията на вещи лица и 
съдебни заседатели и „Аладин“ на „Микрокомплекс“ ООД за ТРЗ и личен 
състав. В съда се ползва правно-информационната система, разработена от 
„Лакорда“ АД.  Извършват се справки чрез отдалечен достъп до НБД 
„Население“ към ГД „ГРАО“, използват се услуги с контролиран достъп до 
информационния масив на НАП, както и модул „Служебни защити“ към 
САС „Съдебно деловодство“. През отчетния период съдът предоставя 
електронен достъп до делата на страните и техните представители чрез 
Единния портал за електронно правосъдие. През 2020 г. продължава 
използването на изградената вътрешна мрежа между съдии, съдебни 
служители и съдебни зали, както и реализираната вътрешна електронна 
поща. Голяма част от компютърната техника в Районен съд – Асеновград е в 
добро техническо състояние, но има и компютърни конфигурации, които са в 
експлоатация повече от 8 години и са морално и технически остарели. 
Новите версии на програмните продукти изискват по-мощни компютри и 
нови операционни системи, което обуславя необходимостта от обновяване на 
компютърната техника. Налице е необходимост от закупуване на шест нови 
компютърни конфигурации, два принтера с двустранен печат, едно МФУ и 
един документен мрежов скенер.   
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 В Районен съд – Карлово всички работни места на 
магистратите и съдебните служители са оборудвани с компютърна техника, 
отговаряща на съвременните изисквания. През отчетния период, след 
осигуряване на средства, са закупени 5 броя принтери с двустранен печат, 1 
брой високоскоростен скенер, 6 броя UPS-и. Така към 31.12.2020 г. съдът 
разполага общо с 14 броя принтери с двустранен печат, 5 броя 
високоскоростни скенера и 2 броя многофункционални копирни устройства 
от среден клас. На 08.09.2020 г. на съда са предоставени 10 броя компютърни 
конфигурации с операционна система Windows 10. Всички съдебни зали са 
оборудвани със звукозаписващи системи. Директни плащания по транзитната 
сметка на съда могат да се извършват чрез функциониращите два броя ПОС 
терминални устройства. През отчетния период са подновени квалифици-
раните електронни подписи на магистратите за достъп до Централизираната 
система за случайно разпределение на делата и на държавния съдебен 
изпълнител за достъп до електронния портал на НАП. Подновени са и 
електронните подписи на служители за достъп до НБД „Население“, РБСС и 
електронния портал на НАП. С въвеждане в реална експлоатация на ЕИСС са 
осигурени персонални квалифицирани електронни подписи на всички 
служители. Считано 01.01.2021 г., съдът е възобновил работа с ЕИСС.  

В Районен съд – Карлово се използват следните компютърни 
програми и системи: „Централизирана система за случайно разпределение на 
съдебни дела“, разработена от „Смарт Системс“ ЕООД; СИНС; САС 
„Съдебно деловодство“, разработена от „Информационно обслужване“ АД-
Варна; модул „Мобилен призовкар-приложен софтуер за таблет, интегриран 
със САС „Съдебно деловодство“ по технологията „Обмен на данни с 
мобилни устройства“; софтуерна система „Служебна защита“ на „Бисофт“ 
ЕООД за назначаване на служебни защитници съгласно Закона за правна 
помощ; „Система за издаване на свидетелства за съдимост” - Лот 4 от 
програма ФАР - за водене на електронен регистър на осъдените лица и за 
издаване на свидетелства за съдимост; програмен продукт „Съдебно 
изпълнителна система” (JES), разработена от ЕТ „Темида 2000“. Към 
програмата „JES“ е внедрен модул „Електронни справки към Регистъра на 
банковите сметки и сейфове“. Магистратите използват правно информа-
ционна система „АПИС“. В Службата по вписвания работи централизирана 
информационна система „ИКАР“, а за обслужване на счетоводната дейност –  
централизирана счетоводна система „Конто“ и програмен продукт „Каса и 
банка“. За управление на човешките ресурси се използва система ПП 
„Аладин“. И през отчетния период продължава обменът на данни между 
ядрото на ЕИСПП и деловодната програма САС, както и използването на 
софтуерна система „Удостоверител на документи“, чрез която се извършва 
електронен трансфер на информация от електронните досиета на делата в 
съда до адвокатите, членовете на Адвокатска колегия – Пловдив. През 2020 г. 
се доразвива обмена на информация между САС „Съдебно деловодство“ и 
Единния портал за електронно правосъдие. Поддържа се вътрешен 
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информационен бюлетин, където се публикува информация за служебно 
ползване. Ежедневно се архивират базите от данни на всички приложения, 
които обслужват работата на съда. Интернет страницата се актуализира 
ежедневно. Поддържа се и Фейсбук страница на съда. Използваната 
антивирусна програма е ESET NOD32. В заключение, Районен съд – Карлово 
разполага с нужната техническа и програмна обезпеченост. 

 
Районен съд – Първомай през 2020 г. разполага с 15 

компютърни конфигурации, 1 лаптоп, 2 сървъра, 6 лазерни принтера, 2 
мултифункционални копирни машини, 9 лазерни мултифункционални 
устройства и 1 скенер. Всички работни места са оборудвани с UPS, 6 от 
които са закупени през 2020 г. В съдебната зала е инсталирана техника за 
запис. След дефектиране на сървърната система (предоставена от Агенция по 
вписванията), използвана за нуждите на Бюрото за съдимост и след решение 
по т. 21 от протокол № 28/19.11.2020 г. на Пленума на ВСС, са закупени 
сървър от нисък клас и UPS за сървър. На компютърните работни места е 
внедрена правноинформационната система „Апис 6“, с абонамент за една 
година и актуализация по Интернет. В съда функционира деловодната 
програма САС „Съдебно деловодство“. Използва се и допълнителния модул 
„Служебни защити“ към програмния продукт, с цел да се избегне хартиеният 
обмен с АК Пловдив, а така също и модул „Призовкар“. През 2018 г. е 
активиран трансфер на данни към Единния портал за електронно правосъдие. 
В Бюрото за съдимост е внедрена АИС „Бюра съдимост“. Програмният 
продукт „Съдебно изпълнение“, разработен от ЕТ„Темида 2000-Еди 
Чакъров“-Варна се използва в служба ДСИ. Към програмния продукт е 
внедрен   програмен модул „Електронни справки към Регистъра на банковите 
сметки и сейфове“. Инсталирана е компютърна система за управление на 
паричните потоци в съдебното изпълнение – NFORCE. Закупен е и 
програмен модул JES API, автоматизиращ комуникацията между програмата 
JES и финансовия модул NFORCE. За нуждите на служба ДСИ в съда се 
използва също програмен модул „Електронни справки чрез Regix“ към 
програмата JES. Внедрени са и необходимите специализирани счетоводни и 
ТРЗ продукти – „Конто“, „Движение по набирателната и бюджетната 
сметки“, „ТРЗ“ и „Личен състав“. Създадена е организация за достъп до 
данните на НБД „Население“.  

 
VI. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА 

НА СЪДИЛИЩАТА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН 
 
Предмет на тази част от годишния доклад е сравнение на 

показателите за натовареност на съдилищата в Пловдивска област, с тези за 
останалите съдилища в страната. Обема правораздавателна работа през 
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годината се сравнява по показателите7 за средна месечна натовареност на 
съдия8 за страната в равните по степен съдилища. Сравняват се не само 
данните за натовареност по щат, а и тези относно действителната 
натовареност, за да се получи вярна представа за реалното състояние на 
натовареността. По отношение на работата на Окръжен съд – Пловдив, това 
сравнение е, както следва: 

 
 -за натовареността по щат: 
 

Показател ОС Пловдив средно за страната 

дела за разглеждане 10,90 13,80 

свършени дела 8,46 7,81 
 
 - за действителната натовареност: 
 

Показател ОС Пловдив средно за страната 

дела за разглеждане 12,69 16,97 

свършени дела 9,85 9,61 
 
Районен съд – Пловдив следва да бъде сравняван с работата на 

другите районни съдилища в областните градове. При такъв подход, данните 
са: 

- за натовареността по щат: 
 

показател РС Пловдив средно за страната 

дела за разглеждане 44,87 46,45 

свършени дела 35,97 28,26 
 
, за действителната натовареност: 
,  

Показател РС Пловдив средно за страната 

дела за разглеждане 59,26 56,81 

свършени дела 47,50 34,56 
 

                                            
6 Ползват се 1 основни показателя9 брой дела за разглеждане и брой свършени дела на 

съдия за месец- 
7 Към момента на изготвяне на доклада няма обявени данни от ВСС за цялата 1/1/ г- и 

се използват данни на ВСС за натовареността на магистратите в съдилищата към H,вото 

полугодие на 1/1/ г- 
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Сравнението на обемите работа за останалите съдилища 
(Карлово, Асеновград и Първомай) е с тези на районните съдилища в 
страната, извън областните центрове: 

 
- за натовареността по щат: 
 

показател КРС АРС ПрРС РС – средно 

за разгл. 40,81 42,15 43,50 32,99 

свършени 34,60 35,34 35,58 23,04 
 
- за действителната натовареност: 
 

показател КРС АРС ПрРС РС – средно 

за разгл. 40,81 48,17 45,50 39,63 
свършени 34,60 40,39 35,58 27,68 

 
Анализът сочи, че действителната натовареност на съдия от 

Районен съд – Пловдив е около средната за групата на районни съдилища в 
областни центрове, но средните показателите за районни съдилища в 
областни центрове, са изчислени и на база данните за Софийски районен съд, 
които драстично се различават от останалите съдилища от този вид, поради 
което, спрямо всички останали съдилища в тази група РС – Пловдив остава 
сред най-натоварените съдилища.   

По-висока от средната за страната е действителната 
натовареност за РС – Асеновград и РС – Първомай, като за втория разликата 
е минимална. Изключително близки до нея са резултатите и за РС – Карлово.   

Остава висока действителната натовареност на съдиите от    
Окръжен съд – Пловдив, който също е сред най-натоварените окръжни  
съдилища в страната – по статистическите данни непосредствено след СГС и 
СпНС. 

За поредна година данните показват значителна разлика между 
натовареността по щат и действителната натовареност. Тя е пряка последица 
от съществуването на незаети щатни бройки за продължителен период от 
време, през който продължават обявените конкурсни процедури. Именно с 
оглед продължителността на последните, тази разлика ще се запази, а 
вероятно и ще се задълбочи и през 2021 г.  

 
 

VII. ОБЩИ ИЗВОДИ: 
 

През 2020 г. заемащите магистратски длъжности и съдебните 
служители при Окръжен съд – Пловдив и Районните съдилища в Пловдив, 
Асеновград, Карлово и Първомай, продължиха да изпълняват отговорно и 
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съвестно задълженията си по осъществяване на правораздавателната дейност. 
Отчетените с този доклад резултати показват много добра организация на 
работата и високо качество на правораздаване в областта. 

Забавянето на правораздавателната дейност, причинено от 
ограниченията, наложени по време на обявеното извънредното положение в 
страната в периода м.март-м.май, 2020г. беше своевременно наваксано със 
създадената в Окръжен съд Пловдив и в районните съдилища в района, 
организация по разглеждане на отсрочените дела през летния период, като 
така бяха гарантирани правата на всички лица, търсещи защита на 
интересите си по съдебен ред, да получат своевременно разглеждане на 
съответните претенции. Изключително отговорното и мотивирано 
изпълнение на задълженията от страна на всички магистрати и съдебни 
служители в посочения период, позволи успешното справяне с обслужването 
на доклада по стотиците отсрочени дела и постепенното им разглеждане в 
съдебно заседание. Резултатите за броя разгледани и свършени дела за 
годината най-добре илюстрира вложените усилия, тъй като се вижда, че по 
статистически данни, годината се явява оптимално натоварена откъм 
правораздавателна дейност, без следи от двумесечното прекъсване на 
откритите съдебни заседания.   

 Между ръководството на Апелативен съд – Пловдив и това на 
Окръжен съд – Пловдив продължава да съществува много добро 
взаимодействие. Такова е и взаимодействието с административните 
ръководители на районните съдилища в съдебния окръг, които се справят 
безупречно със задълженията си. Общите проблеми в работата на Окръжен 
съд Пловдив и на районните съдилища в района се решават съвместно.  

 
 
 
 

РОЗАЛИЯ ШЕЙТАНОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ 

                                 
 
гр. Пловдив,  
февруари 2021 г.  

 


