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Годишният доклад за 2020 година отчита работата на Окръжен съд- 

Хасково и на районните съдилища в съдебния окръг - Хасково, Димитровград, 

Свиленград, Харманли и Ивайловград, в изпълнение на основната цел на 
правосъдието по чл. 117 от Конституцията на Република България - защита на 
правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и 

държавата. 
Годишният доклад за дейността на Окръжен съд-Хасково и на 

районните съдилища в съдебния окръг е изготвен съгласно изискванията на 
чл. 86, ал. 1, т. 15 от ЗСВ, при спазване указанията на ВСС за обхвата и 

структурата на годишните доклади. Основа за изводите за дейността на 
съдиите от хасковския съдебен окръг през 2020 година са сведенията в 
годишните доклади и статистически отчети, както и годишните статистически 

отчети през последните три години на окръжния и районните съдилища. 
 Правораздавателната работа през отчетната година е обусловена от 
географските, демографските и икономическите характеристики на съдебния 
окръг. Отражение даде и пандемията от коронавирус, причиняващ COVID-19 

и обявените във връзка с нея извънредно положение в страната, а след това и 

извънредна епидемична обстановка. 
 -Хасковска област заема 5 534 кв.м. площ (5%) от територията на цялата 
страна. В областта, с административен център гр. Хасково има 208 населени 

места. Съдебният окръг обхваща 10 общини в 5 съдебни района, както следва: 
- Районен съд – Хасково: общините Хасково (град Хасково и 36 села), 

Стамболово (26 села) и Минерални бани (12 села). Трите общини с общо 

население 105 989 души;  

- Районен съд – Димитровград: община Димитровград, в която влизат 
гр. Димитровград, град Меричлери и 25 села (общо 53 557 души); 

- Районен съд – Свиленград: общините Свиленград  (гр. Свиленград и 

23 села) и Любимец  (гр. Любимец и  9 села) – общо 33 218 души; 

- Районен съд – Харманли: община Харманли (гр. Харманли и 24 села), 
Симеоновград (гр. Симеоновград и 8 села) и Маджарово (гр. Маджарово и 18 

села) – общо население от 35 367 души; 

- Районен съд – Ивайловград: община Ивайловград, която обхваща гр. 

Ивайловград и 18 села, населението е 6426 души.  

Населението на Хасковска област се състои от 234 557 жители (3,34 % 

от населението в Р България)1
. Само в административния център – гр. 

Хасково, живеят 76 397 души, в Община Хасково населението наброява 
94 156 души.   

Териториалното разположение на съдебния район, предопределя и 

особеностите на съдебните производства, свързани с участието на чужденци и 

трансгранична престъпност, които са подсъдни предимно на ОС – Хасково и 

РС – Свиленград. Като граничен район, хасковска област е сухопътна граница 
                                            
0 Данни на НСИ – Преброяване на населението 1/00г- 
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с Р Турция и с Р Гърция, като на нейна територия има разкрити три гранично-

пропусквателни пункта. 
ГКПП „Капитан Андреево” – ГКПП „Капъкуле” – разположен на 

българо-турската граница, който е и външна граница за ЕС. През посочения 
граничен пункт преминава ключов трансконтинентален път от Западна 
Европа към Азия и същият е сред най-натоварените ГКПП-ове в света по 

пътникопоток и количества товари, преминаващи през него. По данни от 2008 

година е вторият по натовареност сухопътен граничен пункт в света и най-

натовареният в Европа. През античността през него е преминавал римския път 
„Виа милитарис”. 

 ГКПП „Капитан Петко войвода” – ГКПП „Орменион”  – разположен на 
българо-гръцката граница, открит през 1988 година, който към настоящия 
момент е и вътрешна граница на Европейския съюз. Този граничен пункт е 
разположен на еврокоридор Е-80, свързващ градовете Хелзинки (Р 

Финландия) и Александруполис, Р Гърция.  
 ГКПП „Ивайловград” – ГКПП „Кипринос” –разположен на българо-

гръцката граница, вътрешна граница на ЕС, открит през м. септември, 2010 

година. 
 След военните конфликти в държавите от Близкия изток и след 

сблъсъка между протестиращи и силите за сигурност, довели до гражданската 
война в Сирия и огромния поток от мигранти, преминаващи предимно през 
границата с Р Турция, в периода 2011 – 2013 година на територията на 
хасковска област се разкриха и функционират три центъра за чужденци, както 

следва: 
 Регистрационно-приемателен център – Харманли (от „открит тип”) – 

териториално поделение на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) при 

Министерски съвет за регистрация, настаняване, медицински изследвания, 
социално и медицинско подпомагане и провеждане на производства по молби 

за предоставяне на статут и по молби за убежище. 
 Транзитен център – с. Пъстрогор, общ. Свиленград (”открит тип”) – 

териториално поделение на ДАБ за регистрация, настаняване, медицински 

изследвания и провеждане на производства за определяне на компетентната 
държава за предоставяне на статут и на ускорено производство за чужденци, 

търсещи закрила. 
 Специален дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) – гр. 

Любимец към Дирекция „Миграция” – МВР (от „закрит тип) – в Дома са 
настанени граждани на трети държави с наложени ПАМ „експулсиране” и 

„принудително отвеждане до границата на Р България”, за които съществуват 
пречки за незабавното им извеждане от страната. 
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I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

Щатната численост на Окръжен съд – Хасково към 31.12.2020 г. 

включва 15 съдии, 3-ма младши съдии и 38 съдебни служители – общо 56 

щатни бройки.  

 

1. Съдии 

1.1. Съдийски щатове и разпределението им по длъжности 

В началото на отчетния период в Окръжен съд – Хасково по утвърдено 

щатно разписание има 15 щатни длъжности „съдия”, от които 1 е свободна и 3 

щатни длъжности „младши съдия”, две от тях заети, а 1 свободна.  
На 01.07.2020 г. на основание решение на Съдийската колегия на ВСС 

по протокол № 21/23.06.2020 г. Капка Живкова Вражилова встъпи в 
изпълнение на длъжността „младши съдия“.  

Така в края на отчетния период – 31.12.2020 година в Окръжен съд – 

Хасково по утвърдено щатно разписание има 15 щатни длъжности „съдия”, от 
които една е свободна и 3 щатни длъжности „младши съдия”, всички заети. 

Административен ръководител-председател на Окръжен съд – Хасково 

за втори мандат е Миглена Тенева Тянкова с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, 

която встъпи в изпълнение на длъжността на 29.05.2017 г., на основание 
решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 20 от заседание, 
проведено на 16.05.2017 година. 

Няма промяна и по отношение на заместниците на административния 
ръководител. Съгласно решение на ВСС по протокол №12/22.03.2012 година, 
считано от 26.03.2012 година, заместник на административния ръководител-

заместник председател на Окръжен съд  – Хасково и ръководител на 
„Наказателно отделение” с ранг „съдия във ВКС и ВАС” е Милена Димитрова 
Петева-Георгиева, а заместник на административния ръководител-заместник 

председател на Окръжен съд – Хасково и ръководител на „Гражданско 

отделение” с ранг „съдия във ВКС и ВАС” е Милена Димитрова Дечева. 
След постъпило искане от административния ръководител на Районен 

съд – Хасково за командироване на младши съдия, поради значително 

увеличената действителна натовареност на съдиите, незаетата щатна бройка 
„съдия“ и командироването на съдия в Административен съд – Хасково, 

председателят на Окръжен съд – Хасково командирова със заповед младши 

съдия Мария Димчева Иванова-Георгиева и младши съдия Милуш Руменов 
Цветанов да изпълняват длъжността „съдия“ в Районен съд – Хасково, 

считано от 06.07.2020 г. до заемане на незаетата щатна бройка, но за не по-

дълъг срок от 01.07.2021 г.  
Динамиката на щатовете за длъжността „съдия” и длъжността „младши 

съдия” в Окръжен съд – Хасково в сравнение с предходните три години е, 
както следва:  
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- през 2017 година по утвърдено щатно разписание са 16 щатни 

длъжности „съдия” и 3 щатни длъжности „младши съдия” и всички са заети 

към 31.12.2017 година. 
- през 2018 година има промяна в щатните бройки в сравнение с 2017 

година. Към 01.01.2018 година по утвърдено щатно разписание бяха 16 щатни 

длъжности „съдия” и 3 щатни длъжности „младши съдия”. След съкращаване 
с решение на Пленума на ВСС на 1 щатна бройка за длъжността „съдия”, към 

31.12.2018 година по утвърдено щатно разписание са 15 щатни длъжности 

„съдия” и 3 щатни длъжности „младши съдия”, от които само 2 щатни 

длъжности „младши съдия” не са заети, всички останали са заети. 

- през 2019 година няма промяна в щатните бройки в сравнение с края 
на 2018 година, а в сравнение с 2017 г. са с 1 по-малко. Към 31.12.2019 година 
1 щатна длъжност „съдия“ и 2 щатни длъжности „младши съдия“ не са заети, а 
всички останали са заети. 

- през 2020 година няма промяна в щатните бройки в сравнение с 2018 

година и 2019 година. Към 01.01.2020 година по утвърдено щатно разписание 
са 15 щатни длъжности „съдия“ и 3 щатни длъжности „младши съдия“. Към 

31.12.2020 година 1 щатна длъжност „съдия“ не е заета, а всички останали са 
заети. 

Всички 14 съдии при Окръжен съд – Хасково са с ранг „съдия във ВКС 

и ВАС”. 

Не са образувани дисциплинарни производства по отношение на съдии 

от Окръжен съд – Хасково, няма наказани съдии по реда на ЗСВ, нито такива, 
спрямо които е приложен чл. 327 от ЗСВ. 

За подобряване квалификацията си през 2020 година четирима съдии са 
участвали в общо 3 обучения и семинари, организирани от НИП и други 

институции. 

 

1.2. Правораздавателна структура 

И през отчетната 2020 година правораздавателната структура на съда 
включва две отделения, обособени съобразно чл. 84, ал. 2 ЗСВ – с решение на 
Общото събрание на съдиите: 

- Наказателно отделение (обща численост – 7 съдии), с ръководител 

заместник-председателят Милена Димитрова Петева- Георгиева и съдии – 

председателят на съда Миглена Тенева Тянкова, Стратимир Гошев Димитров, 
Боряна Петрова Бончева- Димитрова, Филип Желязков Филипов, Красимир 

Димитров Димитров и една свободна щатна длъжност. Всеки от съдиите 

разглежда както първоинстанционни+ така и въззивни 

производства- 
- Гражданско отделение (обща численост – 8 съдии), с ръководител 

заместник-председателят Милена Димитрова Дечева и съдии – Деляна 
Стойчева Пейкова, Тошка Иванова Тотева, Анна Владимировна Петкова, 
Йонко Георгиев Георгиев, Жулиета Кръстева Серафимова, Георги Гочев 
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Георгиев и Тодор Илков Хаджиев. Така в отделението работят 8 еднолични 

състава, разглеждащи първоинстанционни граждански и търговски дела, 
както и 3 въззивни състава.  

В Окръжен съд – Хасково по утвърдено щатно разписание има 3 щата за 
длъжността „младши съдия”, два от които са заети от 01.07.2019 г., а третия е 
зает от 01.07.2020 г. От 06.07.2020 г. двама младши съдии са командировани 

да изпълняват длъжността „съдия“ в Районен съд – Хасково.  

Младши съдиите участват във въззивни граждански и наказателни дела 
в определени със заповед на административния ръководител състави, както и 

в разширени първоинстанционни състави по наказателни първоинстанционни 

дела.  
Ежеседмичното дежурство се осъществява по предварително утвърден 

за цялата година график. 

Разпределението на делата между съдиите-докладчици се извършва по 

отделения, при стриктно спазване на чл. 9 от ЗСВ чрез централизираната 
система за случайно разпределение на делата (ЦССРД) до 10.08.2020 г. 

До 10.08.2020 г. чрез централизираната система за случайно 

разпределение на делата се определяха на принципа на случайния подбор и 

член на разширен състав, както и член на троен състав в случаите, когато член 

на редовен съдебен състав (съгласно заповед за определяне на състави за 
разглеждане на делата в ОС - Хасково) не може да участва.  

Поименният избор на съдебните заседатели, които да вземат участие в 
съдебния състав по всяко дело, определено със закон за разглеждане от 
състав на съда, се извършваше до 10.08.2020 г. чрез електронно 

разпределение на принципа на случайния подбор чрез режим “Разпределение 
на съдебни заседатели” в деловодната програма САС “Съдебно деловодство” 

на “Информационно обслужване” АД.  

Съгласно решение на Пленума на Висш съдебен съвет и утвърден 

график за въвеждане на Единната информационна система на съдилищата 
(ЕИСС), след въвеждането на същата в Окръжен съд – Хасково, от 11.08.2020 

г. всички новопостъпили дела се въвеждаха, образуваха и разпределяха чрез 
ЕИСС, в т. ч. и разпределението на член на разширен състав, член на троен 

състав (извън членовете на предефинирания състав) и разпределението на 
съдебни заседатели.  

С решение по протокол № 23/16.09.2020г. на Пленума на Висш съдебен 

съвет беше спряно въвеждането на нови дела в ЕИСС от 18.09.2020 г., поради 

което от същата дата се преустанови и разпределението на делата между 

съдиите-докладчици чрез ЕИСС.  

От 18.09.2020 г. и към настоящия мемент разпределението на делата 
между съдиите-докладчици се извършва чрез ЦССРД, както и определянето 

на принципа на случайния подбор на член на разширен състав, на член на 
троен състав в случаите, когато член на редовен съдебен състав (съгласно 

заповед за определяне на състави за разглеждане на делата в ОС - Хасково) не 
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може да участва, а разпределението на съдебни заседатели се извършва чрез 
САС “Съдебно деловодство“. 

След преустановяване въвеждането на нови дела в ЕИСС, въведените до 

този момент дела в тази система се довършват и обработват в нея, а 
новопостъпващите дела се въвеждат и образуват в САС “Съдебно 

деловодство“. 

 

Постановените съдебни актове се публикуват на интернет-страницата на 
съда и се изпращат за публикуване и на централизирания уеб-базиран 

интерфейс, поддържан от ВСС.  

 

През 2020 година, Световната здравна организация обяви 

разпространението на коронавируса, причиняващ COVID-19, за пандемия.  
Това доведе до обявяване с решение на Народното събрание на 

Република България от 13.03.2020 година на извънредно положение в страната 
до 13.04.2020 година, но поради разрастващата се пандемия от COVID-19, 

удължи срока на обявеното извънредно положение в страната до 13.05.2020 

година. 
Министърът на здравеопазването със заповеди № РД-01-

124/13.03.2020г., №РД-01-154/26.03.2020г . и №РД-01-195/10.04.2020 г. въведе 
следните противоепидемични мерки до 13.05.2020 г. на територията на 
Република България: преустанови посещенията в дискотеки, клубове, барове, 
игрални зали, търговски обекти и центрове, заведения за хранене, преустанови 

учебните занятия в училища, университети и други и всички извънкласни 

мероприятия, посещенията на децата в детските ясли и градини, всякакви 

групови форми на дейност и работа с деца и ученици, провеждането на 
всякакви масови мероприятия, събирания, преустанови плановите операции, 

профилактични прегледи, детски и женски консултации, а на всички 

работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната 
трудова дейност, нареди да въведат дистанционна форма на работа, а когато 

това е невъзможно, да организират засилени противоепидемични мерки в 
работните помещения. 

Всичко това повлия и на работата в съдилищата в страната.  
По повод обявеното от Народното събрание на Република България 

извънредно положение, Съдийската колегия на ВСС на извънредно заседание 
на 15.03.2020 г. реши да се преустанови разглеждането на всички видове 
граждански, търговски и наказателни дела за периода от 13.03.2020 г. до 

13.04.2020 г., с изключение изрично изброените в решението дела, да не се 
образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, да 
се преустанови връчване на призовки и книжа, всички услуги да се 
предоставят на „едно гише“ в помещение до входа на сградата и задължи 

административните ръководители да създадат организация за обезпечаване 
работата на съдилищата и утвърдят графици за дежурства на съдиите и 

съдебните служители, като забрани достъпа до сградите на съдиите и 
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служителите, които не са дежурни. 

На 20.03.2020 г. Народното събрание прие Закон за мерките и 

действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 
Народното събрание на 13.03.2020 г., а на 09.04.2020г. прие Закон за 
изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 
13.03.2020 г. В същите е регламентирано, че за срока от 13.03.2020 г. до 

отмяната на извънредното положение (13.05.2020 г.) спират да текат срокове 
по съдебни производства, с изключение на сроковете по изрично изброените 
дела, които следва да се разглеждат през този период и по които, сроковете не 
спират да текат, както и че се удължават с 1 месец от отмяната на 
извънредното положение, сроковете, определени в закон, които изтичат по 

време на извънредното положение, извън тези по чл. 3 от горепосочения 
нормативен акт. 

Административният ръководител на Окръжен съд – Хасково създаде 
необходимата организация на работа в условията на пандемия както в 
Окръжен съд – Хасково, така и в Съдебната палата – Хасково, за защита 
живота и опазване живота и здравето на магистратите, служителите и 

гражданите със спазване на всички противоепидемични мерки и засилена 
дезинфекция. Със свои заповеди преустанови разглеждането на дела и нареди 

да се отсрочат насрочените дела, с изключение на изрично изброените в 
заповедите, които се разглеждат от дежурния съдия, забрани достъпа до 

сградата на Съдебна палата – Хасково, с изключение на призованите лица по 

насрочените за разглеждане дела в конкретния ден, нареди подаването на 
документи да става по поща, куриер или електронен път, указа на съдиите да 
работят дистанционно, забрани достъпа на магистратите и съдебните 
служители, които не са дежурни по график, създаде Фронт-офис в 
Информационния център до входа на сградата, където да се извършват всички 

административни услуги на граждани, а справки по дела да се извършват само 

по телефон, преустанови връчването на призовки и книжа, а съобщаването и 

призоваването да се осъществява по телефон или имейл, нареди наказателните 
дела по мерки за неотклонение да се разглеждат чрез интернет видеовръзка 
със сектор „Арести“ – Хасково чрез „Skype“ и въведе засилени мерки за 
дезинфекция в сградата, съдебните зали, работните места и помещения и 

задължи да се работи с предпазни маски и ръкавици. 

Със заповеди № АД-87/16.03.2020 г. и № АД-97/02.04.2020 г. утвърди 

графици за работата на съдебната администрация през периода 17.03.2020 г. – 

10.05.2020 г. 

Съгласно заповед № АД-83/16.03.2020 г., доп. с № АД-85/16.03.2020 г., 
доп. с № АД-88/17.03.2020 г., доп. АД-95/31.03.2020 г., доп. АД-

100/09.04.2020 г. на административния ръководител на съда през периода от 
16.03.2020 г. до 13.05.2020 г. (по време на въведеното в страната извънредно 

положение) в Окръжен съд – Хасково  се разглеждаха само: 
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- делата по чл. 64 и чл. 65 от НПК и чл.370 от НПК; 

- делата по чл. 66 от НПК; 

- делата по чл. 67 от НПК; 

- делата по чл. 69 от НПК; 

- делата по чл. 70 от НПК; 

- разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от НПК; 

- разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от НПК; 

- делата по чл. 427 от НПК; 

- делата по Раздел II от Закона за здравето; 

- дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по 

искания на задържания или предаване на лица; 
- дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни 

актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, 

включващи лишаване от свобода; 
- дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство 

- дела по чл. 355 от НК; 

- процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, 

чл. 165, всички по НПК; 

- делата образувани по искания по Закона за специалните 
разузнавателни средства; 

- дела за упражняване на родителски права – само относно 

привременни мерки; 

- дела по Закона за защита от домашно насилие – само относно заповед 

за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на 
отхвърляне на молбата за защита; 

- разрешения за теглене на суми от детски влогове; 
- делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск; 

- делата за обезпечаване на доказателства;  
- производствата по чл.159а от НПК; 

- производствата по чл. 19, ал. 6 вр. ал.85 от Закона за търговския 
регистър вр. чл. 536 от ГПК; 

- мерките по чл. 72 и 73 от НПК; 

- производствата по чл. 225, ал.6 от НК и по чл. 326, ал.2 от НК.  

През периода месец март - месец май 2020 г. в съдебна зала № 1 на 
Окръжен съд – Хасково беше доставено, инсталирано и пуснато в 
експлоатация основно и съпътстващо оборудване за видеоконферентни връзки 

по проект BG05SFO001-3.001- „Изграждане на средства за видеоконферентни 

връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебно 

производство, включително и при трансгранично сътрудничество в 
правораздаването“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 

с бенефициент Министерство на правосъдието и партньор Висш съдебен 

съвет. 
С решение № 325 от правителствено заседание на 14.05.2020 г. 

Министерски съвет обяви извънредна епидемична обстановка на територията 
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на Република България от 14.05.2020 година, свързана с епидемичното 

разпространение на COVID-19 и съществуващата непосредствена опасност за 
живота и здравето на гражданите. Със свои последващи решения, срокът беше 
удължаван неведнъж и продължава до 30.04.2021 година. 

Министърът на здравеопазването със заповеди въвеждаше през различни 

периоди от време различни временни противоепидемични мерки на 
територията на страната, с цел защита живота и опазване живота и здравето на 
гражданите. 

Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол №15/12.05.2020 г. 
прие Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия. 

 След изтичането на срока на обявеното извънредно положение в 
страната, считано от 14.05.2020 година се възстанови работата в Окръжен съд 

– Хасково и в Съдебната палата при спазване на противоепидемичните мерки. 

Административният ръководител на ОС – Хасково със свои заповеди създаде 
необходимата организация на работа по време на извънредна епидемична 
обстановка като: разреши достъпа до Съдебната палата – Хасково на всички 

работещи в нея магистрати и служители, участници в съдебни производства, 
адвокати и граждани за извършване на административни услуги и справки, но 

същият да се осъществява след задължителна дезинфекция на ръцете на входа 
и носенето на предпазна маска за лице, което е задължително във всички общи 

части, съдебни зали и деловодства, нареди да продължава работата на 
създадения Фронт-офис в Информационния център до входа на сградата, 
където да се обслужва само по едно лице, а останалите да изчакват реда си 

спазвайки задължителната физическа дистанция, съдебните заседания да се 
насрочват от съдиите, като се спазват часови интервали между отделните 
насрочени дела – не по-малко 15 минути при гражданските и 30 минути по 

наказателните дела, за да не се допуска струпване на лица и за да се спазва 
задължителната дистанция, разглеждане на наказателни производства по 

мерки за процесуална принуда в открито съдебно заседание чрез изградената 
видеоконферентна връзка със съответния затвор или чрез интернет 
видеовръзка със сектор „Арести“ – Хасково чрез „Jitsi Meet“ или  „Skype“, два 
пъти дневно да се извършва цялостна дезинфекция от чистачите и работник, 

поддръжка сгради, той и технически изпълнител-огняр на всички общи части, 

съдебни зали, служби, кабинети, а всички служители да дезинфекцират с 
дезинфектант на всеки час работните си места и други контактни 

повърхности, във всички помещения да се работи на отворени прозорци, 

забранени са събирания на съдии и служители, освен в случаи на служебна 
необходимост, както и провеждане на обучения, общи събрания и други, 

свързани със събиране на повече хора на едно място. 

 През 2020 година съдебна ваканция нямаше, а съдиите насрочваха и 

разглеждаха съдебни производства през целия летен период, което даде 
възможност да се разгледат всички отсрочени по време на извънредното 

положение дела, както и по-голямата част от постъпилите по същото време 
жалби, преписки, искови молби и други, по които бяха образувани дела. През 
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съдебната ваканция съдебната администрация също работеше в пълен състав.  
Поради усложняващата се епидемична обстановка в Окръжен съд – 

Хасково – ежедневно увеличаващия се брой на магистрати и съдебни 

служители, заразени с COVID-19, както и на магистрати и служители, 

поставени под карантина, бяха налице основанията на чл. 6а, ал. 3 от Закона 
за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване 
последиците от него със заповед № АД – 333/08.12.2020 г. на 
административния ръководител на съда се преустанови провеждането на 
открити съдебни заседания, с изключение на делата по дежурство или други 

дела с изричното разрешение на административния ръководител. Насрочените 
открити съдебни заседания за времето от 09.12.2020 г. до 22.12.2020 г. вкл. се 
отсрочиха за друга дата и се утвърди със заповед график за дежурство на 
съдебните служители от 09.12.2020 г. 
  

Поради работата през 2020 година на съдилищата в условия на 
пандемия, извънредно положение в страната и извънредна епидемична 
обстановка в точка Х.5. от Правилата и мерките за работа на съдилищата в 
условията на пандемия, приети с решение на Съдийската колегия на ВСС по 

протокол №15/12.05.2020г., изм. и доп. с решение по протокол 

№16/19.05.2020г., изм. и доп. с решение по протокол №17/02.06.2020г., изм. и 

доп. с решение по протокол от 10.11.2020г. Съдийската колегия на ВСС реши 

да не се променя методологията на съдебната статистика и обявява, че няма да 
отчита като верен показателят за срочност на правораздаването.  

  
 

2. Съдебна администрация 

2.1. Общ брой, разпределение по длъжности и динамика на щатовете 
за предходните три години 

Одобреното щатно разписание на Окръжен съд – Хасково към 

01.01.2020 г. включва 38 щатни бройки за съдебна администрация, която се 
състои от съдебен администратор, обща и специализирана администрация, 1 

от които е свободна (една щатна длъжност „връзки с обществеността”), а 
останалите са заети. 

Ръководните длъжности в съда, съгласно Класификатора на 
длъжностите в администрацията са две, както следва: 

1 щатна длъжност „съдебен администратор”;  

1 щатна длъжност „главен счетоводител”. 

Специализираната администрация е организирана в следните служби: 

„Регистратура”, „Регистратура за класифицирана информация”, „Наказателно 

деловодство І-ва инстанция”, „Наказателно деловодство ІІ-ра инстанция”, 

„Гражданско деловодство І-ва инстанция”, „Гражданско деловодство ІІ-ра 
инстанция”, „Архив”, „Съдебни секретари”, “Фирмено деловодство”, служба 
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„Връчване на призовки и съдебни книжа” с общо 26 щатни бройки, по 

длъжности и брой щатове, както следва: 
2 щатни длъжности „съдебен помощник”; 

1 щатна длъжност „завеждащ служба-съдебни секретари”. По 

длъжностна характеристика на този служител са възложени и задълженията за 
длъжността „завеждащ „Регистратура класифицирана информация”; 

10 щатни длъжности „съдебен секретар”. По длъжностна 
характеристика на един от съдебните секретари са възложени и задълженията 
за длъжността „служител по сигурността на информацията”, а на друг съдебен 

секретар са възложени и задълженията за длъжността „заместник-завеждащ 

Регистратура класифицирана информация”;; 

9 щатни длъжности „съдебен деловодител”; 

1 щатна длъжност „съдебен архивар”; 

3 щатни длъжности „призовкар”. 

Общата администрация се състои от: 
- общо 5 щатни бройки, разпределени по длъжности и брой щатове, 

както следва: 
1 щатна длъжност „системен администратор”; 

1 щатна длъжност „човешки ресурси”; 

1 щатна длъжност „управител сгради”; 

1 щатна длъжност „съдебен статистик”;  

1 щатна длъжност „връзки с обществеността”.  

- общо 5 щатни бройки технически длъжности, разпределени по 

длъжности и брой щатове: 
1 щатна длъжност „касиер, същият и домакин”; 

1 щатна длъжност „шофьор, той и куриер” 

2 щатни длъжности „чистач” 

1 щатна длъжност „работник, поддръжка сгради, той и технически 

изпълнител-огняр”. 

Динамиката на щатовете в администрацията на Окръжен съд – Хасково 

в сравнение с предходните три години е, както следва:  
- през 2017 година 37 щатни бройки за съдебни служители по 

утвърденото щатно разписание на съда; 
- през 2018 година 38 щатни бройки за съдебни служители по 

утвърденото щатно разписание на съда; 
- през 2019 година 38 щатни бройки за съдебни служители по 

утвърденото щатно разписание на съда; 
- през 2020 година 38 щатни бройки за съдебни служители по 

утвърденото щатно разписание на съда. 
През 2020 година съдебната администрация в Окръжен съд – Хасково 

също работи в условията на пандемия, извънредно положение и извънредна 
епидемична обстановка.  
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След като приключи конкурсната процедура за длъжността „връзки с 
обществеността”, на 07.01.2020 г. беше заета по реда на чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ 

от класирания на първо място от Конкурсната комисия кандидат. 
На 20.04.2020 година се освободи длъжността „управител сгради”, 

поради постъпила молба за прекратяване на трудовото правоотношение.  
Двама съдебни деловодители и един съдебен секретар отсъстваха през 

цялата 2020 година, поради ползване на законоустановен отпуск, поради 

бременност и раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст. 
За заместването им до завръщане на титулярите, бяха назначени трима 

нови служители – един на пълен работен ден и двама от тях на непълно 

работно време - 4 часа. Трудовото правоотношение със служителите, 
назначени на непълно работно време беше прекратено, с единия, поради 

завръщане на титуляра, а с другия, поради постъпила от него молба за 
прекратяване. 

На 21.12.2020 година се освободи една щатна длъжност „работник, 

поддръжка сгради, той и технически изпълнител- огняр”, поради придобиване 
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, на която беше назначен нов 
служител. 

На 31.12.2020 година се освободи една щатна длъжност „съдебен 

деловодител”, поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и 

възраст. 
След приключване на атестационните процедури за 2020 година са 

повишени в ранг 5 съдебни служители. 

Няма наложени дисциплинарни наказания на съдебни служители, нито 

открити дисциплинарни производства. 
Така, в края на отчетния период 31.12.2020 г. по утвърдено щатно 

разписание са 38 щатни бройки в съдебната администрация, от които 2 са 
незаети („управител сгради” и „съдебен деловодител“). 

 

Съотношението на броя на служителите към броя на магистратите в 

Окръжен съд – Хасково е следното: 

o 38 служители общо/ 18 магистрати - 2,11 

 

Съотношението на броя на служителите от специализираната 
администрация към броя на магистратите (съответно 26 щата за съдебни 

служители към 18 щата за магистрати) е 1.44.  

Съотношението на броя на служителите от общата администрация към 

броя на магистратите (съответно 12 щата за съдебни служители към 18 щата 
за магистрати) е 0.67.  

Общо четиринадесет съдебни служители от Окръжен съд – Хасково са 
участвали в 18 обучения, проведени през 2020 година, организирани от НИП, 

ДКСИ, Служба по трудова медицина, Школата по публични финанси и други. 

Някои от служителите са взели участие в повече от едно обучение. 
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3. Предложения за промени в щата 

Съотношението на броя на служителите към броя на магистратите в 
Окръжен съд- Хасково през 2020 година в сравнение с предходните три 

години е, както следва: 

2020 година –     38 служители / 18 магистрати – 2,11; 

2019 година –     38 служители / 18 магистрати – 2,11; 

2018 година –     38 служители / 18 магистрати – 2,11; 

2017 година –     37 служители / 19 магистрати – 1,95; 

През 2020 г. и 2019  г. щатните длъжности за съдии и съдебни 

служители не са променяни.   

През 2018 г. с решения на ВСС е намалена щатната численост на съда с 
1 щатна бройка за длъжността „съдия”, а щатната численост на съдебната 
администрация е увеличена с 1 щатна длъжност „връзки с обществеността”, 

който служител ще обслужва Окръжен съд – Хасково, РС – Хасково, РС – 

Димитровград, РС – Свиленград, РС – Харманли и РС – Ивайловград с 
решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №40/11.12.2018 г., с 
което са разкрити общо 18 щатни бройки за длъжност “връзки с 
обществеността” в окръжните съдилища (в т. ч. в ОС – Хасково), които ще 
обслужват и районните съдилища от съответния съдебен район. 

През 2017 година щатната численост на съдебната администрация на 
Окръжен съд – Хасково не беше променяна, но още през 2016 година беше 

намалена с три щатни длъжности – за „съдебен деловодител”, „призовкар” и 

„чистач”. 

До внедряването на ЕИСС, беше постигната максимална оптимизация 
на съдебната администрация, с оглед вменените им служебни задължения, в 
т.ч. при условията на съвместяване и при необходимост от заместване. 

Но след въвеждането на Единната информационна система на 
съдилищата и многото проблеми при работата със същата, беше крайно 

наложително увеличаването на щатната численост на съда с 1 щатна бройка за 
длъжността „системен администратор“.  

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол 

№44/15.12.2020г. бяха разкрити през 2021 година, нови щатни бройки за 
длъжността „системен администратор“ в над 30 съдилища, в т.ч. и една в ОС – 

Хасково. 

 

 

4. Извършени проверки в Окръжен съд – Хасково от ИВСС и други 

органи и институции 

 

През 2020 година в Окръжен съд – Хасково не са извършвани планови 

проверки от ИВСС и годишна такава от Апелативен съд – Пловдив. 
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Във връзка с предварително проучване на фактите, изложени в сигнал, 

получен в Инспектората на Висш съдебен съвет с оплакване по отношение 
движението и администрирането на в.гр.д. № 250/2019 г. по описа на ОС – 

Хасково, е изискана справка за движението на делото, становище с оглед на 
изложените от подателя на сигнала твърдения и копие от постановените 
актове, която е изпратена на 21.01.2020 г. За резултата от проверката не сме 
уведомени. 

Във връзка с образувана в Инспектората на Висш съдебен съвет 
преписка по заявление, в което заявителят твърди, че е нарушено правото му 

на разглеждане и решаване в разумен срок на НОХД 188/2015г. по описа на 
ОС-Хасково е изискано делото и на 24.02.2020 г. същото е изпратено на 
ИВСС. Върнато е в Окръжен съд – Хасково на 21.05.2020 г. За резултата от 
проверката не сме уведомени. 

Във връзка с предварително проучване на фактите, изложени в 
постъпилата в Инспектората на Висш съдебен съвет жалба с оплакване по 

отношение движението и администрирането на в.гр.д. № 255/2020г. по описа 
на Окръжен съд – Хасково, е изискана справка за движението на делото, 

протокол от случайното разпределение и копия от постановените актове, 
които са изпратени на 24.08.2020г. За резултата от проверката не сме 
уведомени. 

 

На 27.11.2020 година беше извършена проверка от Националното бюро 

за контрол на специалните разузнавателни средства. Доклад от същата не е 
получен. 

 

През периода от 06.07.2020г. до 17.07.2020г. беше извършена проверка в 
ОС – Хасково от държавен вътрешен одитор във ВСС, на основание 
утвърдения с решение Пленума на ВСС годишен план за дейността на 
дирекция „Вътрешен одит“ за 2020 година и заповед № ВСС 6280/30.06.2020г. 
на представляващия ВСС, с която е  възложено одитен ангажимент за даване 
увереност. 

Предварителният одитен доклад за извършен одитен ангажимент за 
увереност ОАУ-2022 в Окръжен съд – Хасково е получен в съда на 01.09.2020 

г. В него няма забележки, нито препоръки, поради което не е представяно 

писмено становище по доклада и той се счита за окончателен. 

Одиторското мнение, отразено в доклада е следното: 

„Резултатите от извършените проверки ни дават достатъчно основание 
да изразим следното одиторско мнение: 

Бюджетният ресурс се планира съгласно нормативните изисквания. 
Приходите от дейността се администрират съгласно нормативните 

изисквания. 
Всички разходи /плащания/ от бюджетната и набирателната сметка се 

администрират съгласно нормативните изисквания. 
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Утвърдените параметри по бюджета на съда са спазени и е постигнато 

добро финансово управление и законосъобразно разходване на бюджетните 
средства. 

Въведените от ръководството контролни процедури дават разумна 
увереност, че дейността на съда се осъществява в съотвствие със 
законодателството, вътрешните актове и договори. 

 Контролните механизми в рамките на финансово – счетоводната 
система са адекватни и ефективни и тя осигурява надеждност и всеобхватност 
на финансово-счетоводната информация. 

Въведените контролни механизми са осигурили в достатъчна степен 

законосъобразност на процесите свързани с активите и тяхното опазване. 
Политиките и процедурите по отношение на човешките ресурси 

съдържат ясни критерии за подбор, оценка и повишаване на служителите, 
осигуряват назначаването на компетентни съдебни служители и насърчават 
тяхното последващо развитие. 

Процесите извършвани в специализираната администрация, които са 
обхванати по време на одитния ангажимент, са в съотвествие с нормативните 
изисквания и вътрешните актове. 

Вътрешния контрол по отношение на одитираните процеси е 
организиран и се извръшва в съотвествие с нормативните изисквания. 
Прилаганите контролни дейности осигуряват законосъобразното извършване 
на одитираните процеси и ограничават проявленето на рисковете. 

 

РЕЗУЛТАТИ  

Въведените контролни механизми за спазване на вътрешните правила и 

процедури за назначаване на съдебни служители позволяват избирането на 
компетентен персонал. 

Ръководството на съда е осигурило възможности за развиване на 
необходимите знания и умения за новопостъпилите съдебни служители, като 

задължително се провежда въвеждащо обучение на всички новопостъпили 

служители. 

Предпоставка за изпълнение на една от стратегическите цели и 

приоритети на съда са отчет за проведени обучения, анализ на нуждите от 
обучение на съдебните служители, лични планове за обучение и годишен план 

за обучение, определящ приоритетите за обучение, графици и вид дейности по 

обучение. 
Проведената атестация и повишването в ранг на съдебните служители 

през 2019 г. е в съотвествие с ПАС и с утвърдените вътрешни правила. 
 Съдържанието на досиетата на съдебните служители съответства на 

нормативните изисквания и позволява да се получи надеждна информация 
относно нивото на компетентност, според заеманата длъжност, повишаването 

в длъжност, ранг или за увеличаване на възнаграждението. 

Вътрешните контроли са осигурили в достатъчна степен 

законосъобразност при определяне на основните и допълнителни трудови 



 19

възнаграждения на магистратите и съдебните служители и съответствие 
между определените, начислените и изплатените средства. 

Действията при определяне и събиране на дължимите държавни таксси 

са в съответствие с нормативните актове и утвърдените вътрешни правила. 
Всички проверени разходи са документално обосновани, осъществяван 

е предварителен контрол за законосъобразност и за целесъобразност преди 

извършване на разходите и е прилагана системата на двоен подпис. 
Спазени са нормативните изисквания и вътрешните правила при 

изпълнението и отчитането на разходите и е налице съотвествие между 

отчетените разходи на начислена и касова основа. 
Въведената организация и контролни процедури по отношение 

изпълнението на договорите с физически и с юридически лица действат 
ефективно и може да се твърди с разумна степен на увереност, че риска от 
извършване на недоговорени плащания е сведен до минимум. 

Процесите на придобиване, заприходяване, бракуване, ликвидиране, 
отписване, отчитане, опазване и контрол на дълготрайните материални 

нематериални активи и материални запаси са в съотвествие с нормативните 
изисквания и утвърдените вътрешни правила. 

Извършените инвентаризация и преглед за обезценка на активите са в 
съответствие с нормативните изисквания и утвърдените вътрешни правила. 

Въведената аналитична отчетност на чуждите средства създава основа 
за извършване на анализи и ефективен текущ и последващ контрол и 

осигурява възможност счетоводната система да предоставя достоверна и 

пълна информация относно състоянието на разчетите на съда. 
За остатъка /салдото/ по набирателната сметка на съда, в която се 

съхраняват чужди средства, се води необходимата аналитичност, даваща 
възможност за пълна разшифровка на произхода на сумите и внасяне в приход 

на съдебната власт на сумите с изтекъл давностен срок. 

Осъществяваните контролни процедури в процесите на съставяне на 
документи за изплащане на определените суми за възнаграждения на вещи 

лица, особени представители, съдебни заседатели и свидетели гарантират в 
достатъчна степен законосъобразност, ефективност, ефикасност и 

икономичност при извършването на разходите за тези възнаграждения и 

тяхното отчитане. 
Процесите на издаване на изпълнителните листове за присъдените 

държавни такси, процесуални глоби и съдебни разноски по дела са в 
съотвествие с нормативните актове и утвърдените вътрешни правила. 

Организирано е своевременно регистриране на информацията за 
издадените и изпратени изпълнителни листа в регистъра на изпълнителните 
листа, въвеждане в счетоводния регистър на всчики дължими суми по 

изпълнителни листа и проследимост на погасяването на сумите от 
длъжниците.“ 

С решение на Пленума на ВСС по протокол №27 от 05.11.2020 г. са 
приети резултатите от извършения одитен ангажимент. 
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ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА В ОКРЪЖЕН СЪД 

 

1. Новообразувани дела през отчетния период 

Общият брой на постъпилите и образувани в ОС –Хасково дела (в т.ч. 

получените по подсъдност, върнатите за ново разглеждане и продължаващите 
под същия номер дела) е 1 942. Несвършените дела от предходен период (към 

01.01.2020 година) са били 312 броя, а неприключилите производства към 

края на отчетния период (31.12.2020 година) са 668. 

Сравнителният анализ с предходните три години е илюстриран в 
следната таблица: 

 

 

Общ брой дела 2017г. 

 

2018г. 2019г. 2020г. 

Постъпили 1872 1797 1914 1942 

Дела за разглеждане 2096 1993 2183 2254 

Свършени 1900 1724 1871 1586 

Несвършени дела в края на 

периода 

196 269 312 668 

Процентно съотношение на 

несвършените спрямо делата 

за разглеждане 

9,35 % 13,50% 14,29% 29,64% 

 

Цифрите сочат тенденцията на увеличаване на постъпилите през 2020 

година дела в сравнение с предходните години. Като извод може да се отчете, 
че въпреки обявеното извънредно положение и извънредна 
противоепидемична обстановка на територията на цялата страна 
постъпленията на дела не са намалели. 

Прави впечатление, че е увеличен около 2 пъти броят на несвършените 
дела в края на отчетния период в сравнение с предходния. Това се дължи на 
големия брой – 316 спрени съдебни производства към 31.12.2020 г. по 

въззивни граждански дела, образувани по жалби срещу решения на 
първоинстанционните съдилища по граждански дела, образувани по искове на 
служители на МВР, с които се претендира изплащане на допълнително 

възнаграждение за положен извънреден труд. 

Част от тях са спрени до приключване на производството по 

Тълкувателно дело №1/2020г. на ВКС, а другата част – до постановяване на 
решение по дело № С-262/2020г. на Съда на Европейския съюз, тъй като 

производството по Тълкувателно дело №1/2020г. на ВКС е спряно, предвид 

образуваното дело № С-262/2020г. на Съда на Европейския съюз. 
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2. Наказателни дела 

Динамиката на правораздаването по всички наказателни дела – 

първоинстанционни и второинстанционни за годината и за предходния 
период от три години е следната: 

 

година постъпили за разглеждане свършени 

 

2017 г. 838 912 859 

2018 г. 713 766 703 

2019 г. 700 763 702 

2020 г. 692 753 660 

 

2.1. Наказателни дела първа инстанция 

През 2020 година в Окръжен съд – Хасково са постъпили общо 477 

наказателни първоинстанционни дела, разпределени в сравнение с 
предходните три години, както следва: 

 

Вид  2017 г. 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

НОХД 76 82 81 97 

ЧНД от досъд. 329 279 282 236 

Кумулации 7 6 7 9 

Реабилитации 5 4 7 3 

Други дела  163 128 106 132 

 

Наказателни дела общ характер 

 

Към 01.01.2020 г. останалите несвършени НОХД от предходния отчетен 

период са 27, при 27 за 2019 г., 18 за 2018 г. и 30 за 2017 г.  
През 2020 година в Окръжен съд- Хасково са постъпили общо 97 

наказателни дела от общ характер, при 81 за 2019 г., 82 за 2018 г. и 76 за 2017 

г. През отчетната година е увеличен броя им в сравнение с предходните 
години.  

Структурата на постъпилите НОХД за 2020 г. най-общо е следната: 

 - престъпления против личността: 2 дела, (при 4 през 2019г.), от тях: 1 

убийство по чл. 116, ал. 1 от НК, 1 убийство по чл. 115 от НК; 

- други престъпления против личността: 0 дела, (при 1 през 2019г.); 
 - престъпления против собствеността: 4 дела (при 7 през 2019г.) – 

всички за грабеж по чл. 199, ал. 1 НК; 

 - престъпления против стопанството: 46 дела, (при 21 през 2019г.) в т.ч. 

4 за контрабанда на наркотични вещества по чл.242, ал. 2 от НК; 

 - престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната 
системи: 0 дела (при 4 за 2019г.); 
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 - престъпления против дейността на държавните органи и обществени 

организации: 27 дела, (при 23 за 2019г.), в т.ч. 18 за подкуп; 

 - компютърни престъпления: 0 дела;  
- общоопасни престъпления: 18 дела (при 21 през 2019г.), в т.ч. 

причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта по чл. 343, ал. 1, б. 

„в” НК- 4 дела, причиняване на смърт при управление на МПС в 
квалифицирани случаи по чл. 343, ал. 3, б. „б” и ал. 4 от НК- 2 дела и основни 

състави на производство, пренасяне, изготвяне, търговия и други на 
наркотични вещества по чл. 354а, ал. 1 и 2 от НК- 12 дела; 

-престъпления против отбранителната способност на Републиката: 0 

дела;  
-престъпления против мира и човечеството: 0 дела.  
 

 Анализа на постъпленията сочи, че постъпилите обвинителни актове и 

внесени споразумения за общоопасни престъпления са намалели - 18 през 
2020г., при 21 през 2019г. Престъпленията против собствеността също са 

намалели през отчетния период в сравнение с предходната година – 4 през 
2020 г., а през 2019 г. са 7. Намалели са и престъпления против личността - 2 

през 2020г. при 4 през 2019 г. и други престъпленията против личността – 0 

през 2020 г., при 1 през 2019 г. Намалели са също и престъпленията против 
финансовата, данъчната и осигурителната системи - 0 през 2020 г., при 4 за 
2019 г. 

Увеличили са се постъпилите обвинителни актове и внесени 

споразумения през отчетния период в сравнение с предходната година за 
престъпления против дейността на държавни органи и обществени 

организации – 27 през 2020 г., при 23 през 2019 г. и за престъпления против 

стопанството – 46 през 2020 г., при 21 през 2019 г.  
 

 През 2020 година делата за разглеждане от този вид са 124 броя, при 108 

броя през 2019 г., 100 броя през 2018 г. и 106 броя през 2017 г., т.е. в 
сравнение с предходните три години е налице увеличение.  

 

През 2020 година са свършени общо 86 НОХД при 81 през 2019 г., 73 

през 2018 г. и 88 през 2017 г., от които: 

 - с присъда – 23 дела; 

- със споразумение – 55 дела; 

 - прекратени – 8. 

Свършените със споразумение НОХД през 2020 г. представляват 63,95 

% от всички свършени през годината НОХД. 

По 19 първоинстанционни съдебни производства от общ характер 

постановените съдебни актове са били обжалвани/протестирани пред 

въззивния съд. 
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В края на отчетния период останалите несвършени НОХД са 38, при 27 

за 2019 г., 27 за 2018 г. и 18 за 2017 г.  
 

От свършените през 2020 г. 86 НОХД в срок до 3 месеца са приключили 

67 дела – 78 %. За сравнение в 3-месечен срок през 2019 г. са приключени 62 

дела – 77%, през 2018 г. са приключени 62 дела – 85%, а през 2017 г. са 

приключени 66 дела – 75 % от всички НОХД. По този показател е налице 
повишаване в сравнение с предходната година и с 2017 г. и спад в сравнение с 
2017 г.  

 

Структура на осъдената престъпност в Окръжен съд – Хасково през 
2020 година 

 
Видове престъпления по НК 
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Престъпления против 
личността – убийства 

0 0 0 0 0 0 0 

Престъпления против 
личността – телесни повреди 

0 0 0 0 0 0 0 

Други престъпления против 
личността  

1 1 1 0 0 1 1 

Престъпления против 
собствеността 

4 3 3 1 2 5 5 

Престъпления против 
стопанството 

38 1 2 35 40 37 42 

Престъпления против 
финансовата, данъчната и 

осигурителната системи 

1 0 0 0 0 0 0 

Престъпления против 
дейността на държавните 
органи и обществените 
организации 

24 13 13 8 9 20 22 

Компютърни престъпления 0 0 0 0 0 0 0 

Общоопасни престъпления 18 4 4 11 12 17 18 

Престъпления против 
отбранителната способност на 
Републиката 

0 0 0 0 0 0 0 

Престъпления против мира и 

човечеството 

0 0 0 0 0 0 0 

Общо 

 

86 22 23 55 63 80 88 
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Общият брой на съдените лица през 2020 г. по НОХД са 87, от които 86 

осъдени и 1 оправдан.  

 

През 2020 година е влязла в сила 1 оправдателна 

първоинстанционна присъда, постановена през 2019 г. по отношение на 

един подсъдим, обвинен в извършване на престъпление по чл. 242, ал. 4, 

предл. първо, вр. ал. 2, предл. първо, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. 

 

През 2020 година е постановена 1 (една) оправдателна присъда: 

- по НОХД № 210/2019 г., с която е оправдан подсъдимия за извършване 
на престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 2, предл. първо, вр. чл. 26, ал. 1 от НК. 

Същата не е влязла в сила, тъй като е протестирана от прокурор от ОП – 

Хасково и обжалвана от гражданския ищец.  

За сравнение, през 2019 г. съдените лица са 91, от които 87 осъдени и 3 

оправдани, през 2018 г. съдените лица са 81, от които 80 осъдени и 1 

оправдан, а през 2017 г. съдените лица са 93, от които 88 осъдени и 5 

оправдани. 

 

През отчетната 2020 година след проведено разпоредително заседание 
са били прекратени съдебните производства и върнати на прокурора за 

ново разглеждане общо 8 дела от общ характер. От тези актове 
контролирани са били 6, от които един е отменен, а 5 – потвърдени. Анализът 
на постановените актове сочи следните причини, довели до връщането на 
делото на прокурора:  

По всички от осемте дела е било констатирано  нарушение на 
процесуалните правила, отразило се върху правото на защитата на 
подсъдимия. Това нарушение се е съдържало в самия обвинителен акт, като 

във всеки един от случаите съдът е коментирал изложените от прокурора 
обстоятелства и е намерил както непълнота на тази част от прокурорския акт, 
така и противоречие между фактическото описание и заключителната 
/диспозитивна/ част на обвинението. Така по НОХД № 627/2019 г., НОХД № 

198/2020 г., НОХД № 28/2020 г., НОХД № 195/2020 г., НОХД № 108/2020 г. е 
било прието, че обвинителното изложение не е достатъчно ясно, 

последователно и кореспондиращо с правната квалификация и затова не дава 
възможност на обвиняемият да разбере в пълнота всички факти, въз основа на 
които е повдигнато обвинението. Прави впечатление констатацията, че три от 
делата – НОХД № 627/2019 г., НОХД № 198/2020 г. и НОХД № 195/2020 г., са 
върнати заради противоречие между изложените от прокурора обстоятелства 
и възприетата от него като нарушена специална норма, запълваща бланкетния 
наказателен състав. В първия случай се касае за обвинение по чл.282 ал.1 от 
НК, а в останалите два – за престъпления по транспорта. Определенията по 

първите две дела са били потвърдени, като изложените от съда мотиви изцяло 

са възприето от горния съд. Третото определение не е било протестирано от 
прокурора. Необходимо е да се отбележи, че по НОХД № 627/2019 г. е било 
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констатирано цялостно противоречие между описаните от прокурора 
служебни нарушения и препратката към нормативните актове, съдържащи 

съответните длъжностни задължения, към който процесуален пропуск е 
добавена отсъстващата мотивация на субективната страна на престъплението 

и най-вече на преследваната специална цел. В тази връзка е наложително да 
се отбележи, че постановеното от ОСНК на ВКС ТР № 2/2016 г., според което 

съдът е този, който е компетентен да даде правилната правна квалификация 
на допуснатото от дееца нарушение на специален закон, в някои случаи се 
тълкува превратно от прокурора като освобождаващо го от задължението да 
аргументира фактически, а и правно, избраната от него и предявена на 
обвиняемия правна оценка на извършеното или неправилно се възприема като 

възможност в обвинителния акт да бъдат предложени множество, често общи 

правила, а понякога и несъвместими правни квалификация по специалния 
закон, без всяка една от тях да бъде логически свързана с фактите по делото и 

причинно-следствено обоснована с престъпния резултат. Пример в това 
отношение са НОХД № 198/2020 г. и НОХД № 627/2019 г. Подобен 

процесуален проблем е установен и по НОХД № 149/2020 г., по което съдът е 
посочил, че цитираните от прокурора нормативно регламентирани 

задължения, чието нарушаване приема като функция на подкупа, не са 
обстоятелствено обезпечени и разбираемо отнесени към изложеното 

поведение на обвиняемия. 
Не може да не се отбележи,  че с определението  за връщане на делото 

по НОХД № 28/2020 г. е постановено пето по ред прекратяване на съдебното 

производство, образувано по ДП № 424/2015 г. по описа на РУ-Харманли, 

като в акта на съда е констатирано поредно неизпълнение от прокурора на 
дадените указания за синхронизиране на фактическото описание с 
възприетата от обвинението правна квалификация на деянията. Този акт, 
протестиран от прокурора, отново е потвърден от Апелативен съд-Пловдив.  

За разлика от предходната година, са били констатирани и нарушения 
на правата на пострадалите лица и по-конкретно такива, свързани с 
неустановяването на пълния кръг от пострадали, което разбираемо се дължи 

на разширяването на този кръг и необходимостта от полагането на по-големи 

усилия от страна на разследващия при преценката на въпроса кои лица са 
претърпелите вреди от престъпната дейност /НОХД № 622/2019 г. /. 

Констатираните от съда нарушения на процесуалните правила, 
накърнили правото на защита, както и в предходните години, могат да бъдат 
обобщени в няколко основни групи: 1. Недостатъчна фактическа 
обоснованост на акта, изразяваща се в липса на изложение относно 

съществени за предмета на доказване факти, както и противоречие между 

обстоятелствена и диспозитивна част, а също и непълнота на самата 
обстоятелствена част в степен, затрудняваща формиране на предмета на 
доказване, а от тук и застрашаваща правото на защита на подсъдимия и 2. 

Неясно или фактически необосновано посочване на запълващата бланкетния 
състав специална норма с отбелязването, че случаите по втората категория 
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бележат увеличение и 3. Нарушаване правата на пострадалите лица, поради 

неуведомяване на пълния кръг от такива за образувания наказателен процес. 
През 2020 година не са били прекратени съдебни производства заради 

нарушение на правото на обвиняемия да дава обяснения или заради 

непредоставянето на писмен или устен превод на лицата, невладеещи 

български език. 

През отчетната година не е постановен отказ за одобряване на 
представено от  прокурора споразумение, както и случай на прекратяване на 
съдебно производство, образувано по реда на глава 28 от НПК. 

Правораздавателната работа на Окръжен съд – Хасково по НОХД като 

първа инстанция за 2020 година и за предходните три години може да бъде 
илюстрирана така: 
година постъпили за  разглеждане свършени 

2017 г. 76 106 88 

2018 г. 82 100 73 

2019 г. 81 108 81 

2020 г. 97 124 86 

 

Свършените НОХД по реда на глава 24 НПК „Бързо производство” са 2 

броя. 
Свършените НОХД по реда на съкратеното съдебно следствие (глава 27 

НПК) са 18 броя, което представлява 21 % от общо свършените 86 НОХД през 
годината, при 30 дела през 2019 г., 28 дела през 2018 г. и 24 дела през 2017 г.  

Новобразувани административно-наказателни дела са 4, за разглеждане 
също 4 дела, които са приключили.  

    

Дела с висок обществен интерес, наблюдавани от Европейската 

комисия 

1. На 16.05.2016 година в Окръжен съд – Хасково е образувано 

първоинстанционно наказателно дело от общ характер № 322/2016 г. за 
престъпление по чл. 302, т. 1, вр. чл. 301, ал. 1, предл. първо и второ, вр. чл. 

26, ал. 1 от НК и по чл. 283 от НК срещу началника на Митническа служба – 

Митница Свиленград, което се характеризира като такова с висок обществен 

интерес. Съдебното производство по същото е прекратено и върнато в СГП – 

СЗА за отстраняване на нарушения на процесуалните правила. Срещу 

определението за прекратяване е депозиран протест пред Апелативен съд – 
Пловдив, който е потвърдил първоинстанционния съдебен акт.  

След отстраняването на процесуалните нарушения, СГП – СЗА внася 
обвинителния акт в Окръжен съд – Хасково на 23.11.2016 г. и е образувано 

първоинстанционно наказателно дело от общ характер № 920/2016 г. за 
престъпление по чл. 302, т. 1, вр. чл. 301, ал. 1, предл. първо и второ, вр. чл. 

26, ал. 1 от НК и по чл. 283 от НК срещу началника на Митническа служба –  

Митница Свиленград.  



 27

Съдебното производство по същото е прекратено и върнато в СГП – 

СЗА за отстраняване на нарушения на процесуалните правила. Определението 

за прекратяване е протестирано, като първоинстанционния съдебен акт отново 

е потвърден от Апелативен съд  – Пловдив. 
След отстраняването на процесуалните нарушения, СГП-СЗА внася 

обвинителния акт в Окръжен съд – Хасково на 06.07.2017 г. и е образувано 

първоинстанционно наказателно дело от общ характер № 446/2017 г. за 
престъпление по чл. 302, т. 1, вр. чл. 301, ал. 1, предл. първо и второ, вр. чл. 

26, ал. 1 от НК и по чл. 283 от НК срещу началника на Митническа служба – 

Митница Свиленград. Делото е приключило с присъда на 13.12.2020 г., която 

не е влязла в сила, поради постъпила въззивна жалба. 
 

2. През 2020 година в ОС – Хасково за пети път е внесен обвинителен 

акт срещу петима служители на Областен отдел „Автомобилна 
администрация” – Хасково към Изпълнителна агенция „Автомобилна 
администрация” – София за извършено престъпление по чл. 301, ал. 1 вр. чл. 

26, ал. 1 от НК – спрямо четиримата подсъдими и за извършено престъпление 
по чл. 301, ал. 1 НК – спрямо петия подсъдим. Съдебното производство е 
прекратявано четири пъти и делото е върнато на прокурор (веднъж през 2017 

година, два пъти през 2018 година и един път през 2019 г.), поради допуснати 

съществени нарушения на процесуалните правила. След отстраняването на 
процесуалните нарушения Окръжна прокуратура – Хасково е внесла нов 
обвинителен акт в Окръжен съд – Хасково и е образувано НОХД № 28/2020 г., 
което на 21.07.2020 г. е прекратено за доразследване и върнато на Окръжна 
прокуратура – Хасково. Определението за прекратяване е обжалвано с частен 

протест и е потвърдено от Апелативен съд – Пловдив. 
 

3. Извън горепосочените дела, съгласно утвърдения Единен каталог 

на корупционните престъпления, през 2020 година са били образувани 14 

дела за извършени престъпления по чл. 304А, вр. чл. 304, ал. 1 от НК, а 
приключилите съдебни производства по този текст (включително 

образуваните през 2019 г.) са 10 броя. Едно съдебно производство е било 

образувано по общия ред за извършено престъпление по чл. 304А, вр. чл. 304, 

ал. 1 от НК и по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, което е приключило 

с постановена през месец юни 2020 година присъда, едно НОХД е образувано 

по отношение на двама подсъдими за извършено престъпление по чл. 302, т. 
1, б.“а“, вр. чл. 301, ал. 1 от НК и чл. 302, т.1, б.“а“, вр. чл. 301, ал. 2, вр. ал. 1 

от НК – за единия подсъдим и по чл. 304А, вр. чл. 304, ал. 2, вр. ал. 1 от НК – 

за втория подсъдим, което е прекратено за доразследване през месец юли 2020 

г. На 24.11.2020 г. Окръжна прокуратура – Хасково внася повторно 

обвинителния акт и е образувано НОХД, отново по отношение на двама 
подсъдими за извършено престъпление по чл. 302, т.1, б.“а“ вр. чл. 301, ал. 1 

от НК, чл. 302, т.1, б.“б“ вр. чл. 301, ал. 3 вр. ал. 1 от НК и чл. 282, ал. 2 предл. 

2 вр. ал. 1 от НК – за единия подсъдим и по чл. 304А, вр. чл. 304, ал. 2 вр. ал. 1 
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от НК – за втория подсъдим. Едно съдебно производство е образувано по 

общия ред за извършено престъпление по чл. 303, ал. 1 б.“а“, вр. чл. 301, ал. 2 

вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и по чл. 339, ал. 1 от НК.  

През 2020 г. е прекратено и върнато на Окръжна прокуратура – Хасково 

едно НОХД, образувано през 2019 г. по отношение на двама подсъдими за 
извършено престъпление по чл. 282, ал. 1 пр. 1 и 2, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, 

ал. 1 от НК – за единия подсъдим и по чл. 282, ал. 1 пр. 1 и 2, вр. чл. 20, ал. 3 и 

4 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК – за втория подсъдим. 

През 2020 г. в Окръжен съд – Хасково съгласно утвърдения Единен 

каталог на корупционните престъпления е образувано едно 

второинстанционно наказателно дело – ВЧНД № 371/2020 г. по постъпил 

частен протест срещу Определение № 253/22.07.2020 г. по НОХД № 150/2020 

г. по описа на Районен съд – Свиленград, с което съдебното производство е 
прекратено и делото е върнато на РП-Свиленград за отстраняване на 
допуснати съществени процесуални нарушения. Правното основание на 
първоинстанционното дело е чл. 202, ал. 2, т. 1 от НК. С определение № 

220/18.08.2020 г. Окръжен съд – Хасково е потвърдил определението на 
Районен съд – Свиленград.  

През 2020 г. в Окръжен съд – Хасково съгласно утвърдения Единен 

каталог на корупционните престъпления са приключили и две 
второинстанциоонни наказателни дела, образувани през 2019 г. – ВНОХД № 

134/2019 г. с двама подсъдими за извършено престъпление по чл. 201, вр. чл. 

20, ал. 2 от НК, което е приключило с присъда на 14.01.2020 г., с която е 
изменена присъдата на първоинстанционния съд по отношение на единия 
подсъдим, който е признат за невиновен и оправдан. Второто дело е ВНОХД 

№ 657/2019 г., също с двама подсъдими за престъпление по чл. 217, ал. 4 вр. 

ал. 2 от НК и по чл. 311, ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК, което е приключило с 
присъда на 17.02.2020 г., с която е потвърдена присъдата на 
първоинстанционния съд. 

 

През 2020 г. са постъпили 376 първоинстанционни частни наказателни 

дела (в т.ч. реабилитации, кумулации и вземане на мярка за неотклонение 
„задържане под стража”и др.), от които 16 дела, по които са извършвани 

разпити пред съдия по досъдебно производство.  

 

ЧНД – І-ва инстанция 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Дела за разглеждане 512 430 409 381 

Несвършени дела 15 8 5 15 

Процентно съотношение 2,93% 1,86% 1,22% 3,94% 

Постъпили 503 415 401 376 

Процентно съотношение 98,24% 96,51% 98,04% 98,69% 
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2.2. Въззивни наказателни дела 

 

Към 01.01.2020 г. останалите несвършени второинстанционни 

наказателни дела от предходния отчетен период са 26 дела, при 24 за 2019 г., 
14 за 2018 г. и 35 за 2017 г.  

През 2020 година в Окръжен съд- Хасково са постъпили общо 107 

въззивни наказателни дела, при 133 през 2019 г., 117 през 2018 г. и 123 през 
2017 г., от които: 

- по жалби – 84 (78,50 %); 

- по протести – 23 (21,50 %). 

Разпределението на постъпленията по районни съдилища е както 

следва: 

- РС- Хасково – 36 дела; 

- РС- Димитровград – 24 дела; 

- РС- Свиленград – 13 дела; 

- РС- Харманли – 25 дела; 

- РС- Ивайловград – 4 дела, 
- други районни съдилища – 5 дела. 
При тези данни през 2020 година делата за разглеждане са 133 броя, при 

157 за 2019 г., 131 за 2018 г. и 158 за 2017г. 
През 2020 година са свършени общо 98 въззивни наказателни дела, при 

131 за 2019 г., 107 за 2018 г. и 144 за 2017г.  

В срок до 3 месеца са приключили 52 дела –  53 % от всички 

второинстанционни наказателни дела.  
Резултатите от въззивния контрол на работата на районните съдилища 

са следните: 
- присъдата потвърдена – 41 дела; 

- присъдата изменена: приложен чл. 66 НК – 1 дело; 

- присъдата изменена: отменен чл. 66 НК – 0; 

- присъдата изменена: намалено наказание – 10 дела; 

- присъдата изменена: увеличено наказание – 3 дела; 

- с други изменения в наказателната част – 12 дела; 

- присъдата изменена в гражданската част – 0 дела; 

- присъдата отменена отчасти с връщане за ново разглеждане – 0 дела; 

- присъдата отменена изцяло с връщане за ново разглеждане – 13 дела; 

- присъдата отменена изцяло, с произнасяне на нова присъда – 5 дела; 

- делото прекратено – 13 дела. 
В края на отчетния период (31.12.2020 година) броят на останалите 

несвършени въззивни наказателни дела е 35.  
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Динамиката на правораздаването по разглежданата категория дела 
(ВНОХД, ВНАХД, ВНЧХД) за годината и за предходния период от три 

години е следната: 

година постъпили за разглеждане свършени 

 

2017 г. 123 158 144 

2018 г. 117 131 107 

2019 г. 133 157 131 

2020 г. 107 133 98 

През отчетната година постъпленията са намалели в сравнение с 
предходните години. Тенденцията и от предходни години е запазена, а 
именно, че голяма част от наказателните дела от общ характер в районните 
съдилища приключват без въззивна проверка – поради постигнати 

споразумения (по реда на чл. 381 и сл. от НПК или по чл. 384 вр. чл. 381 

НПК), по които съдебният акт е окончателен или поради проведени 

диференцирани процедури по гл. 27 НПК, при които наказанията са 
определени при условията на чл. 58а НК и не са били обжалвани или 

протестирани. Свършените въззивни наказателни дела през отчетния период 

също са намалели в сравнение с 2019 г. и с 2017 г., само в сравнение с 2018 г. 
са повече. Във вътрешната структура на второинстанционните дела по 

районни съдилища, от които постъпват има промяна и тя е в намалелия брой 

дела на всички районни съдилища в съдебния район.  

В началото на 2020 г. несвършените второинстанционни частни 

наказателни дела, образувани по частна жалба са 3. Постъпилите са 108 дела 
(при 84 за 2019г., 97 за 2018г. и 135 за 2017г.) Свършени са 106 такива дела 
(при 85 за 2019 г., 99 за 2018г. и 129 за 2017г.).  

При постъпленията преобладават тези от РС –  Харманли – 34,  РС – 

Хасково – 32, следвани от РС – Свиленград – 24 и 18 от РС – Димитровград. 

От РС – Ивайловград няма постъпления. През отчетната година е налице 
увеличение в постъплението по този вид дела в сравнение с предходните две 
отчетни години. 

Въззивни частни 

наказателни дела  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Дела за разглеждане 135 103 88 111 

Несвършени дела 6 4 3 5 

Процентно 

съотношение 
4,44% 3,88% 3,41% 4,50% 

Постъпили 135 97 84 108 

Процентно 

съотношение 
100% 94,17% 95,45% 97,30% 
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По въззивните наказателни производства, разгледани през 2020 година 
от ОС – Хасково, са постановени: 

- 3 оправдателни присъди по следните ВНОХД: по ВНОХД № 134/2019 

година, с която е оправдан един от подсъдимите, а другият подсъдим е 
осъден. Същата е протестирана от прокурор от ОП – Хасково, потвърдена от 
ВКС и е влязла в сила. По ВНОХД № 555 по описа за 2019 година е била 
отменена първоинстанционна присъда, с която подсъдимият е бил призцнат за 
виновен и осъден, като е постановена нова присъда - оправдателна, която е 
влязла в сила. По ВНОХД № 237/2020 година, с която е оправдан един 

подсъдим. Същата не е влязла в сила, тъй като е протестирана от прокурор от 
ОП – Хасково пред ВКС.  

- 1 оправдателно решение по ВАНД № 298/2020 г., което е влязло в 
сила. 

През 2020 година е влязло в сила и 1 решение, постановено през 
2019г., по отношение на един подсъдим по ВАНД № 614/2019 г.  

 

2.3. Съдебен контрол на постановените съдебни актове от съдиите в 

ОС-Хасково – „Наказателно отделение” 

През 2020 година са били отменени общо 3 присъди, като при всички 

тях съдебният акт е отменен изцяло, а делото е било върнато за ново 

разглеждане от съда от стадия на съдебното или разпоредителното заседание. 
Една от отменените присъди е първоинстанционна, а две са постановени от 
Окръжен съд-Хасково като въззивна инстанция. Налице е една изменена 
присъда само в частта относно размера на наложеното наказание „лишаване 
от свобода“ и наказанието „лишаване от права по чл.343г от НК“. Отменено е 
едно определение, постановено в разпоредително заседание, както и едно в 
производство по чл.65 от НПК, а едно такова определение е било изменено 

/относно срока за внасяне на паричната гаранция/. Отменени определения по 

чл.306 и чл.243 от НПК не са налице. Отменено е едно решение, постановено 

в производство по ЗПИИРКОРНФС, като след отмяната делото е било решено 

по същество от въззивния съд.                 

Не са налице  отменени съдебни актове по реда на възобновяването на 
наказателното производство. Допуснато е възобновяване по едно дело, като 

присъдата е изменена, но единствено относно изпълнението на наказанието 

„пробация“. Против първоинстанционни съдебни актове, постановени от 
Окръжен съд-Хасково, е било разгледано още едно искане за възобновяване, 
което е оставено без уважение. Против въззивни  актове са постъпили общо 

осем искания за възобновяване, като по две от тях не е било образувано 

производство, а останалите шест са били оставени без уважение.   
                 

Анализът на отменените присъди сочи следното: След отмяната на   
присъдите -   по НОХД № 80/2019 г., ВНОХД № 231/2019 г. и ВНОХД № 

105/2019 г., делото е било върнато за ново разглеждане съответно на 
първоинстанционния или въззивния съд. Основанията за отмяната са 
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различни, но анализът им сочи, че те са свързани с прието от горния съд 

нарушение на правото на защита, допуснато  в хода на съдебното разглеждане 
на делото. Общото и за трите дела е това, че горният съд е констатирал 

неизясненост на всички факти, които са съществени за разкриването на 
обективната истина и е дал задължителни указания за събирането на 
допълнителни доказателства и приложението на съответните процесуални 

способи. По НОХД № 80/2019 г. и ВНОХД № 105/2019 г. е установена и 

недостатъчна обоснованост на съдебния акт относно някои от 
инкриминираните обстоятелства, с което бил нарушен принципът на 
всестранност и обективност при изясняването на делото, както изискването за 
обстойна мотивация, което рефлектирало върху правото на защита. По 

ВНОХД № 231/2019 г. горният съд е дал и задължителни указания по 

приложението на материалния закон. 

Възобновяването на наказателното производство по ВНОХД № 

538/2019 година е заради пропуска на съда да определи периодичността на 
пробационната мярка по чл.42а ал.2 т.1 от НК при налагането на наказанието 

„пробация“. След възобновяването този пропуск е отстранен от ВКС чрез 
изменението на съдебния акт в посочения смисъл.    

От общо осем на брой  атакувани определения по чл.248 ал.1 т.3 и т.6 от 
НПК едно е било отменено, а всички останали са  потвърдени.  

                                

Анализът на отменените присъди сочи на първо място намаление на 
техния брой спрямо предходната 2019 година, през която този брой е бил 

четири. В същото време е намалял и броят на възобновените наказателни 

дела, като възобновяването на НОХД № 538/2019 г. относно наказанието 

„пробация“ не следва да се разглежда като сериозен правораздавателен 

проблем.  Като такъв проблем не следва да се третира и отмяната по 

горепосочените три присъди (една първоинстанционна и две въззивни), 

доколкото и в трите случая се касае за различно виждане на решаващия и 

контролиращия съд относно изчерпателния доказателствен обем и 

необходимостта от приложение на служебното начало за събиране и проверка 
на доказателствата по делото, а не до отказ на съда да уважи част от 
направените доказателствени искания и с това да накърни правото на едната 
от страните да докаже своите твърдения или възражения. Като проблем 

следва да се разглежда единствено констатацията за недостатъчна 
аргументираност на един от съдебните актове, която констатация обаче 
отново е съчетана със съдържанието на доказателствената основа и с нуждата 
от събиране на допълнителни доказателства при повторното разглеждане на 
делото. Следва да се отбележи също, че през разглеждания период липсват 
отменени актове заради изцяло неясна или противоречива мотивационна част, 
каквито случаи са били констатирани през предходните години.                  

Отмененото определение в производство, образувано по искане за 
изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража“,  също сочи на 
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различна интерпретация на доказателствената материя относно опасността 
обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление.  

През отчетната година не са били отменени определения, с които е било 

контролирано прекратяването на наказателното производство от прокурора, 
поради което следва да се отчете подобряване на този показател спрямо 

предходни периоди.                

При изменението на присъдата по НОХД № 49/2018 г. е налице 
ревизиране  единствено относно размера на наложените наказания, които са 
увеличени минимално - с няколко месеца. Липсват изменения, касаещи 

правната квалификация на престъпленията, предмета на обвинението, 

отнемането на вещи в полза на държавата или разноските.  
               Не са налице отменени решения  в производства по ЗЕЕЗА. 

Отменено е едно решение в производство по чл. 32 вр. чл. 16 от 
ЗПИИРКОРНФС, като въззивният съд е решил въпроса по същество и е 
отхвърлил искането за признаване на наложената в друга държава-член 

финансова санкция. Отменени актове в производство по замяна на наложено 

наказание „пробация“ с наказание „лишаване от свобода“ също няма през 
разглеждания период.  

 

2.4. Срочност при постановяване на съдебните актове по 

първоинстанционни и въззивни наказателни дела. 

 

През отчетния период в Окръжен съд – Хасково няма постановени 

съдебни актове по наказателни производства извън законоустановените 
срокове.  

Гореизложеното налага извод, че не се допуска необосновано забавяне 
при изготвяне на съдебните актове по наказателни производства, поради 

което считам, че проблем в тази насока не съществува за поредна година. 
 

3. Граждански, търговски и фирмени дела 

 

Динамиката на правораздаването по всички граждански дела – 

първоинстанционни, в т.ч. търговски и фирмени, и второинстанционни за 
годината, както и за предходния период от три години е следната: 

 

година постъпили за разглеждане свършени 

 

2017 г. 1034 1184 1041 

2018 г. 1084 1227 1021 

2019 г. 1214 1420 1169 

2020 г. 1250 1501 926 
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3.1. Граждански дела - първа инстанция  

 

Към 01.01.2020 г. в съда са останали несвършени общо 34 

първоинстанционни граждански производства.  
За цялата отчетна година са постъпили 103 дела, при 103 през 2019 г., 

132 през 2018 г. и 89 през 2017 г. и така общият им брой за разглеждане е бил 

137, при 149 през 2019 г., 151 през 2018 г. и 117 през 2017г.  
Свършените първоинстанционни граждански дела са 97. 

През отчетната 2020 г., както и през 2019 г. и 2018 г., срокът за 
разглеждане на гражданските и търговските дела І-ва инстанция и срокът за 
приключване на делата по несъстоятелност е изчислен от разпореждането за 
насрочване на първо заседание до постановяване на съдебния акт.  

За 2017 г. срокът за разглеждане на гражданските и търговските дела І-
ва инстанция и срокът за приключване на делата по несъстоятелност е 
изчислен от датата на образуване на делото до решаването му по същество 

(датата на произнасянето на съдебния акт) или прекратяването и обявяването 

на постановения съдебен акт в срочната книга на съда (съгласно Методиката 
за контрол и проверка на статистическите данни отчитащи дейността на 
съдебните органи и съдиите в Република България и съобщението от 
19.01.2017 г. от отдел „Статистически анализ и обработка на данни” на ВСС). 

През отчетния период гражданските дела І-ва инстанция 77 (79%) са 
приключили в срок до 3 месеца от свършените 97 граждански дела. 

За 2019 г. свършените граждански дела са 115, от които 88 (77 %) са 
приключили в срок до 3 месеца, 2018 г. свършените граждански дела са 105, 

от които 92 (88%) са приключили в срок до 3 месеца, а за 2017 г. свършените 
граждански дела са 98, от които 58 (59%) са приключили в срок до 3 месеца. 

От свършените дела (97), 76 са приключили със съдебен акт по 

същество, а 21 са прекратените производства.  
В края на отчетния период несвършените граждански дела първа 

инстанция са 40. През годината предмет на жалба пред Апелативен съд- 

Пловдив са били съдебните актове по общо 3 такива дела.  
Обемът на работата по първоинстанционните граждански дела в 

сравнителен план за периода 2017г. – 2020г., е както следва: 
 

година постъпили за разглеждане свършени 

2017 г. 89 117 98 

2018 г. 132 151 105 

2019 г. 103 149 115 

2020 г. 103 137 97 

В сравнителен план през последната година е налице същото 

постъпление като предходната година. През отчетната година натоварването 

на гражданските съдии е в рамките на оптималното такова. От общо 

свършените през 2020 година 97 първоинстанционни граждански дела със 
съдебен акт по същество са приключени 76 дела.   
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Постъпилите първоинстанционни частни граждански дела (без жалби за 
бавност) са 19 броя, останали несвършени такива от предходен период няма, 
така общо за разглеждане са 19 и всички са свършени. 

През отчетния период няма постъпили жалби за бавност.  
 

 

3.2. Търговски  дела 

 

Към 01.01.2020 г. в съда са останали несвършени 128 

първоинстанционни търговски дела.  
Постъпилите през годината първоинстанционни търговски дела са 229 и 

така делата за разглеждане са били общо 357. За сравнение, през 2019 г. са 
постъпили 238, през 2018 г. са постъпили 216, а през 2017г. са постъпили 163, 

а тези за разглеждане са били през 2019 г. 333, през 2018 г. 273, а през 2017г. 
215.  

Свършените първоинстанционни търговски дела са 208. 

През отчетната 2020 г., както и през 2019 г. и 2018 г. срокът за 
разглеждане на търговските дела І-ва инстанция и срокът за приключване на 
делата по несъстоятелност е изчислен от разпореждането за насрочване на 
първо заседание до постановяване на съдебния акт.  

За 2017 г. срокът за разглеждане на търговските дела І-ва инстанция и 

срокът за приключване на делата по несъстоятелност е изчислен от датата на 
образуване на делото до решаването му по същество (датата на произнасянето 

на съдебния акт) или прекратяването и обявяването на постановения съдебен 

акт в срочната книга на съда (съгласно Методиката за контрол и проверка на 
статистическите данни отчитащи дейността на съдебните органи и съдиите в 
Република България и съобщението от 19.01.2017 г. от отдел „Статистически 

анализ и обработка на данни” на ВСС). 

През отчетната година търговските дела І-ва инстанция 130 (63 %) са 
приключили в срок до 3 месеца от свършените 208 търговски дела. 

За сравнение в предходните три години – през 2019 г. 69 % са 
приключили до 3 месеца, през 2018г. 80 % са приключили до 3 месеца, а през 
2017г. 55 % са приключили до 3 месеца. 

От свършените дела (208), 158 са приключили със съдебен акт по 

същество, а прекратените производства са 50 броя. Към 31.12.2020 г. висящи 

са останали 149 дела от разглеждания вид. През годината, предмет на жалба са 
били съдебните актове по общо 56 първоинстанционни търговски дела. 

Налице е намаляне в постъплението на първоинстанционните търговски 

дела през отчетната 2020 година в сравнение с предходната година и 

увеличение в сравнение с 2018 г. и 2017 г.  
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Постъпилите първоинстанционни граждански и търговски дела 

през периода 2017 г. – 2020 г. са, както следва: 

 

Вид 2017 ã. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Искове по СК 54 75 79 71 

Облигационни искове, 
искове по ТЗ, търговски 

дела 

008 203 198 188 

Вещни искове 0 2 2 4 

Несъстоятелност 8 17 17 23 

Други дела 47 51 45 46 

Частни гр.дела 25 20 33 19 

Общо 288 368 374 351 

 

 

Граждански и търговски 

дела– І-ва инстанция 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Дела за разглеждане 368 444 515 513 

Несвършени дела 76 141 162 189 

Процентно съотношение 20,65 % 31,76% 31,46% 36,84% 

Постъпили 288 368 374 351 

Процентно съотношение 78,26 % 82,88% 72,62% 68,42% 

 

 

3.3. Фирмени дела 

 

От 01.01.2018 г. влезе в сила Закона за търговския регистър и регистъра 
на юридическите лица с нестопанска цел и вписването на юридическите лица 
с нестопанска цел премина от съдилищата към Търговския регистър и 

регистър на юридическите с нестопанска цел. 

 Поради преминаването на регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел към Агенцията по вписвания, през 2020 година в Окръжен 

съд – Хасково има образувано само 1 фирмено дело, което е прекратено, няма 
несвършени дела от предходния отчетен период.  

 

 

3.4. Граждански въззивни дела 

Несвършените въззивни граждански дела в началото на отчетната 
година са били 82. 



 37

 

673 са постъпилите граждански въззивни дела през 2020 г. (606 за 
2019г., 509 за 2018г. и 473 за 2017г.), разпределени по първоинстанционни 

съдилища, както следва: 

- РС- Хасково – 198 дела; 

- РС- Димитровград – 92 дела; 

- РС- Свиленград – 251 дела; 

- РС- Харманли – 63 дела; 

- РС- Ивайловград – 9 дела; 

- други (по подсъдност и от ЧСИ) – 60 дела. 
Общият брой въззивни граждански дела за разглеждане през 2020 г. е 

755.  

Свършени са 383 второинстанционни производства, при 577 за 2019 г., 
504 за 2018 г. и 486 за 2017 г., със следните резултати: 

- решението оставено в сила: 157 дела; 
- решението изменено отчасти: 32 дела; 
- решението отменено изцяло и постановено ново: 117 дела; 
- решението обезсилено: 4 дела; 
- прекратено производство: 73 дела. 
 В срок до 3 месеца са приключили 316 от свършените дела – 83 %,  за 

сравнение през 2019 г. са 90 %, през 2018 г. са 92%, а през 2017 г. са 93 %. 

Към 31.12.2020 година несвършените въззивни граждански дела са 372.  

 

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

година постъпили за разглеждане Свършени 

2017 г. 473 534 486 

2018 г. 509 557 504 

2019 г. 606 659 577 

2020 г. 673 755 383 

  

 Постъпилите дела през отчетната година са се увеличили значително в 
сравнение с предходните три години.  

 

Частните граждански дела втора инстанция, останали несвършени към 

началото на периода са били 7.  

Постъпили са общо 225 частни жалби, по които са образувани въззивни 

частни граждански дела. Най-много са постъпилите частни жалби по дела на 

РС – Хасково (112), а най-малко – на РС – Ивайловград (6). За сравнение, през 
2019 г. постъпленията от този вид са били 234, през 2018 г. 205, а през 2017 г. 
– 244.  

Въззивните частни граждански дела за разглеждане през 2020 г. са 232. 
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Свършените през 2020 г. Вчгрд са 218, при 239 през 2019 г., 208 през 
2018 г. и 236 през 2017г.  

В края на 2020 г. са останали несвършени 14 от тях.  

 

Въззивни  частни 

граждански дела  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Дела за разглеждане 251 220 246 232 

Несвършени дела 15 12 7 14 

Процентно 

съотношение 
5,98 % 5,45% 2,85% 6,03% 

Постъпили 244 205 234 225 

Процентно 

съотношение 
97,21 % 93,18% 95,12% 96,98% 

За тези дела е налице понижение в постъпленията в сравнение с 
предходната година.  
 

 

3.5. Върнати дела за администриране от АС - Пловдив на съдиите, 
разглеждащи граждански и търговски дела през 2020 год. - общо  25 дела. 

 

Основните причини за връщане на изпратени дела до по-горната 
инстанция са свързани с: не е връчен препис от въззивна частна жалба на 
ответната страна в производството; представен е отговор на частна жалба, 
който не съдържа „мокър подпис“, нито е подписан с КЕП, поради което се 
приема за такъв без подпис; не е определено възнаграждение за особен 

представител в производството по обжалване и подаване на отговор; въззивна 
частна не е обявена в Търговския регистър по партидата на търговското 

дружеството, съгласно изискването на чл. 729, ал. 2 ТЗ; неправилно 

определяне размера на държавна такса и даване на указания за довнасяне на 
такса; подаване на въззивна жалба от адвокат, за който по делото е приложено 

пълномощно във вид на незаверено ксерокопие (липсва „вярно с оригинала“), 

поради което същото се явява невалидно; подаване на въззивна жалба от 
адвокат, за който по делото е приложено пълномощно с ограничен срок на 
валидност (изтекъл), поради което се приема, че въззивната жалба е подадена 
от лице без представителна власт; изпращане на делото с въззивната жалба 
преди изтичане на срока за подаване на отговор;  констатиране от въззивната 
инстанция, че във въззивната жалба е инкорпорирано искане за допълване на 
решението по чл. 250 ГПК и връщане за произнасяне; неправилно приемане, 
че жалбата е подадена след изтичане на срока, поради което връщането й е 
отменено и разпоредено да се продължат действията по размяна на книжата; 
погрешно внасяне на държавна такса по сметка, различна от тази на 
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въззивния съд; изпращане на въззивна жалба, за която е прието, че е подадена 
от адвокат, член на адвокатско дружество, без да има пряко упълномощаване 
от страна на упълномощителя или от страна на адвокатското дружество; 

изпращане на въззивна частна жалба, подадена срещу определение в 
производството по несъстоятелност, по която не е внесена държавна такса 
извън случаите на чл. 620 ТЗ; връчване на препис от жалба на адвокат, за 
когото по делото е установено, че са оттеглени пълномощията и е 
упълномощено друго лице;  изпращане на въззивна жалба, по която 

въззивният съд е констатирал, че съдът е пропуснал да се произнесе по искане 
за освобождаване от държавна такса и разноски по чл. 83, ал. 2 ГПК; подаване 
на въззивна жалба от адвокат, който няма правомощия за процесуално 

представителство пред въззивната инстанция; изпращане на частни жалби 

срещу наложени обезпечителни мерки, към които не е представено 

доказателства за датата на връчване на съобщението за наложените 
обезпечения; констатиране, че е допусната очевидна фактическа грешка в 
датата на обжалваното решение, като наред с това към делото не е приложен 

и протокола от последното съдебно заседание; изпращане на въззивна жалба, 
в която е инкорпорирана молба за изменение на решението в частта за 
разноските по чл. 248 ГПК, по която съдът не се е произнесъл; погрешно 

внасяне на държавна такса по сметка, различна от тази на въззивния съд; 

изпращане на въззивна жалба, по която е установено несъответствие между 

обстоятелствената част и петитума; изпращане на жалба против определение 
за допускане на обезпечение, без да са представени доказателства за деня, в 
който е връчено съобщението на жалбоподателя за наложената обезпечителна 
мярка; изпращане на частна жалба, подадена от непълнолетно лице, за което 

няма представено валидно пълномощно съгласно чл. 28, ал. 2 ГПК (със 
съгласие на родителите му); изпращане на частна жалба срещу определение, 
без да е връчен препис от определението на другата страна; препис от 
частната жалба срещу определението е връчен на процесуален представител, 

за който по делото е представено пълномощно, което обаче не е издадено от 
лицето, вписано в Търговския регистър като представляващ дружеството – 

ответник. 

 

 

3.6. Върнати  въззивни граждански дела за администриране от през 
2020 год. - общо 14 дела. 

 

Основните причини за връщане на делата от по-горната инстанция са 
свързани с: отговорът на частна въззивна жалба е подаден от адвокат с 
пълномощно, валидно само пред ХОС, но не и пред АС – Пловдив; връчване 
на препис от решение и на препис от въззивна жалба на адвокат, за който не е 
представено пълномощно по делото; частна касационна жалба не е 
приподписана от адвокат и не представено пълномощно за приподписването, 

както и не е представено изложение на основанията за допускане на 
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касационно обжалване; неприлагане към подадена касационна жалба на 
изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, 

ал. 1 и ал. 2 ГПК; нередовно връчване на препис от обжалваното съдебно 

решение на лице, което е председател на кооперация и което същевременно се 
явява насрещна страна в производството; връщане на касационна жалба 
срещу решение, постановено по дело,  с цена на иска под 20 000 лв.; връчване 
на препис от частна жалба на адвокат, който е с ограничена представителна 
власт само за първа инстанция; неправилно изпращане на Апелативен съд – 

Пловдив на частна жалба срещу определение, което подлежи на обжалване 
пред Върховен касационен съд;  невръчване на препис от частна жалба на 
ответната страна по делото; неправилно връщане на частна жалба като 

недопустима, доколкото ХОС в качеството си на първоинстанционен съд има 
право да проверява само дали жалбата е подадена в срок и дали отговаря на 
изискванията за редовност; връчен препис от въззивна жалба на лице, което 

съгласно Търговския регистър не е управител и представляващ ответното 

дружество; връчване на препис от въззивна жалба на ответното дружество по 

реда на чл. 50, ал. 2 ГПК и изпращане на делото на въззивната инстанция, без 
да е изтекъл двуседмичния срок за отговор. 

 

 

3.7. Съдебен контрол върху постановените съдебни актове от 

съдиите в „Гражданско отделение” 

 

Анализът на постановените първоинстанционни граждански и 

търговски съдебни акта сочи, че от общо върнатите от инстанционен контрол 

98 съдебни решения /първо- и второинстанционни/ са потвърдени 32 

решения, не са допуснати до касационно обжалване 34, т.е. общо 66 съдебни 

акта потвърдени и недопуснати до касационно обжалване. Изцяло са 
отменени 14, частично  са  отменени 11, частично или изцяло обезсилени 3, 

оставени без разглеждане касационни жалби срещу 2 решения, оставена без 
уважение молба по чл. 303 ГПК срещу 1 решение, оставена без разглеждане 
като недопустима молба за отмяна по чл. 303 ГПК срещу 1 решение. От 
върнатите от инстанционен контрол общо 139 определения и разпореждания 
са потвърдени 26 определения, недопуснати до касационно обжалване 4, 

изцяло отменени 104, частично отменени 2, изцяло или частично обезсилени 

0, оставени без разглеждане 3 жалби срещу определения и разпореждания. 
За сравнение през 2019 г. от върнатите от инстанционен контрол 108 

съдебни решения /първо- и второинстанционни/ са потвърдени 32 решения, 
не са допуснати до касационно обжалване 39, т.е. общо 71 съдебни акта 

потвърдени и недопуснати до касационно обжалване. Изцяло са отменени 18, 

частично  са  отменени 11, частично или изцяло обезсилени 6, оставени без 
разглеждане касационни жалби срещу 2 решения. От върнатите от 
инстанционен контрол общо 85 определения и разпореждания са потвърдени 

44 определения, недопуснати до касационно обжалване 5, изцяло отменени 
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29, частично отменени 4, изцяло обезсилено 1, оставени без разглеждане 2 

жалби срещу определения и разпореждания. 
Общите резултати от проверката на въззивните граждански дела сочи, 

че през 2020 г. са били обжалвани 157 постановени съдебни акта, от които 49 

решения  и 108 определения и разпореждания. 
От върнатите 49 въззивни решения изцяло са потвърдени – 3, 

недопуснати до касационно обжалване - 34, изцяло отменени – 7, частично 

отменени – 2, частично или изцяло обезсилени – 0, оставени без разглеждане 
2 касационни жалби, оставена без разглеждане молба за отмяна по чл. 303 

ГПК срещу 1 решение. От върнатите 108 въззивни определения и 

разпореждания изцяло са потвърдени – 15, недопуснати до касационно 

обжалване – 4, изцяло отменени – 86, частично отменени – 0, оставени без 
разглеждане жалби срещу 3 определения и разпореждания. 
 

 

Анализът на причините за отмяна на актовете на съдиите от ОС - 

Хасково, разглеждащи първоинстанционни и второинстанционни граждански 

и търговски дела показва, че най-често срещаната причина за отмяна на 
съдебните актове е неправилното приложение на материалния закон, като 

много малка част от съдебните актове са отменени поради допуснати 

процесуални нарушения. Следва да се отбележи също, че частичната отмяна 
на съдебни актове поради неправилно приложение на материалния закон се 
дължи в повечето случаи на определяне размер на дължимо обезщетение 
(застрахователно, за вреди от деликт и др.), който размер е бил изменен от по-

горната инстанция съответно в по-малък или по-голям от този определен от 
съдиите от ОС - Хасково. Не без значение в случая е и противоречивата 
практика на различните състави на проверяващите инстанции по идентични 

казуси. 

По отношение на отменените съдебни актове трябва да продължи 

работата на съдиите по задълбочената предварителна подготовка на делата, 
преди същите да бъдат внесени в съдебно заседание, за недопускане на 
констатираните от по-горните инстанции нарушения. С оглед пълното 

изясняване на правния спор, неговата правна квалификация, съответно 

събирането на относимите доказателства е необходимо да бъде извършвана 
по-задълбочена проверка на фактическата обстановка по делото и ако е 
необходимо, спазвайки принципа на служебното начало, съдът да извършва 
процесуални действия във връзка с изясняването на спора и по своя 
инициатива. Следва да се прецизира и работата на съдиите по 

предварителната подготовка на делата, във връзка с констатациите на 
въззивната инстанция за произнасяне по непредявени искове, както и  

администрирането на делата до по-горните инстанции, предвид 

постановените разпореждания в тази насока. 
Като изключение от гореизложеното следва да бъдат посочени всички 

отменени въззивни определения, с които на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК 
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е спряно производството по дела с предмет спор за дължимост на 
допълнително трудово възнаграждение за положен нощен труд в системата на 
МВР. Основание за спиране е образуването на тълкувателно дело № 1/2020 г. 
на ОСГК на ВКС, което следва да даде отговор именно на посочения спорен 

въпрос. След проведено общо събрание на съдиите от гражданското 

отделение на Окръжен съд – Хасково се взе единодушно решение, че 
произнасянето на касационната инстанция по тълкуването на закона ще има 
решаващо и определящо значение за решаването на всички дела с този 

предмет, образувани в съда. Предвид техния голям брой, с оглед на 
различията в тълкуването и прилагането на приложимите правни норми от 
районните съдилища в съдебния район на Окръжен съд – Хасково и самата 
въззивна инстанция, както и с оглед на значимия обществен интерес, 
доколкото се засягат правата и законните интереси на цяла група работници и 

служители, работещи в орган на публичната власт (Министерството на 
вътрешните работи), съдиите в Окръжен съд – Хасково приеха, че 
производството по всички дела с посочения предмет, образувани в съда, 
следва да бъдат спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до 

постановяването на тълкувателно решение, което ще спомогне за 
уеднаквяването на съдебната практика. В допълнение, след образуване на 
тълкувателното дело е отправено преюдициално запитване от Районен съд – 

Луковит по същия казус, адресирано до Съда на Европейския съюз и е 
образувано дело № C - 262/2020 г. По този начин спорният въпрос ще бъде 
подложен на двойно тълкуване – от страна на Върховният касационен съд на 
национално ниво съобразно българския закон и от страна на Съда на 
Европейския съюз в производството по преюдициално заключение от гледна 
точка спазване изискванията на европейското законодателство. Последното 

обстоятелство е взето под внимание и от Върховния касационен съд, макар и 

тълкувателното дело пред него да е образувано преди производството пред 

Съда на Европейския съюз. В проведеното на 26.11.2020 г. заседание по 

тълкувателното дело е гласувано спиране на производството до произнасяне 
на Съда на Европейския съюз по дело № C - 262/2020 г., образувано по 

преюдициално запитване от Районен съд – Луковит. Гласуваното спиране от 
тълкувателния орган потвърждава на свой ред тезата, че предвид големият 
брой дела и засегнатия значим обществен интерес спирането на 
производството по делата на Окръжен съд - Хасково се явява най-разумния 
подход, за да не се стигне до създаване на разнопосочна и противоречива 
съдебна практика, а което е и по-важно – до постановяването на окончателни 

съдебни актове, с решенията по които не би се постигнало обективно и 

справедливо разрешаване на правния спор, би се създало сериозно 

обществено недоволство и би подронило авторитета на съдебните органи. 

Този извод потвърждава правилността на взетото принципно решение от 
страна на съдиите от Окръжен съд – Хасково за спиране на производствата по 

делата. 
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3.8. Общият брой на просрочените съдебни актове, постановени по 

търговски дела са осем съдебни акта, като по шест търговски дела 
просрочието е от 7 дни до 15 дни  (по т.д. № 72/2019 г., което е със 7 дни 

просрочие, т.д. № 122/ 2019 г., по което съдебният акт е изготвен с просрочие 
от 8 дни, т.д. № 64/2019 г. с просрочие от 11 дни; т.д.№ 146/19 г. и т.д.№ 29/20 

г. – и двете с просрочие от 14 дни и т.д. № 2/2020 г. с просрочие 15 дни, като 

последните три търговски дела са с просрочени съдебни актове, поради 

уважителни причини - отсъствие на съдията-докладчик по делото, заради 

заболяване от Ковид-19), по едно търговско дело просрочието е от 21 дни 

(т.д.№ 113/2019 г. – чл. 365 и сл. от ГПК) и по едно търговско дело съдебният 
акт е изготвен с просрочие от 1 месец и 17 дни (т.д.165/2018 г. – чл. 79 вр. чл. 

266 от ЗЗД вр. чл. 120 от ЗОП).  

През отчетния период само по едно първоинстанционно гражданско 

производство решението е постановено извън предвидения в процесуалния 
закон срок с просрочие над 2 месеца (гр.д.№ 137/2018 г. – чл. 74, ал. 1 от 
Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество 

(ЗОПДНПИ). Шест от постановените съдебни акта по въззивни граждански 

дела са изготвени извън законоустановения 1-месечен срок, като по четири от 
тях просрочието от е от 10 дни до 14 дни, по едно въззивно гражданско дело 

просрочието е от 18 дни (В.гр.д.№ 786/2020 г. – поради отсъствие на съдията-
докладчик, заради заболяване от Ковид-19), а по едно въззивно частно 

гражданско дело просрочието е почти два месеца (в.ч.гр.д.№ 435/2020 г. – чл. 

66, ал. 1 ГПК вр. чл. 64, ал. 2 и ал. 3 ГПК – делото е обявено за решаване в 
съдебно заседание на 30.09.2020 г., но на 05.10.2020 г. е изпратено на 
Апелативен съд – Пловдив, по повод постъпила частна жалба по В.ч.гр.д.№ 

385/2020 г. на ПАС. Делото е върнато на 07.12.2020 г., а съдията-докладчик се 
е произнесъл с определение от 21.12.2020 г.). Следва да се има предвид, че 
делата са с фактическа и правна сложност, но следва да се отчете, че 
резултатите в сравнение с предходни години са влошени, тъй като 

просрочието на съдебните актове е за по-дълъг период от време. 
 

 

4. Брой свършени дела и производства, приключили в 3-месечен 

срок 

Във връзка с обявеното извънредно положение, а след това извънредна 
епидемична обстановка, поради пандемията от COVID-19, Съдийска колегия 
на ВСС реши с приетите Правила и мерки за работата на съдилищата в 
условията на пандемия т.Х.5. „Да не се променя методологията на 

съдебната статистика, като за настоящата година Съдийската колегия на 

ВСС обявява, че няма да отчита като верен показателят за срочност на 

правораздаването.“ 

 

 



 44

 

4.1. Общ брой свършени дела  

 

 2017 г. 2018 г. 

 

2019 г. 2020 г. 

Общо свършени дела 1900 1724 1871 1586 

В срок от 3 месеца 1681 1583 1646 1342 

Процентно 

съотношение 
88 % 92% 88% 85% 

Решени по същество 1618 1445 1504 1284 

Прекратени 282 279 367 302 
 

Забележка: Срокът за разглеждане на гражданските и търговските дела І-ва инстанция 

и за приключване на делата по несъстоятелност е изчислен, както следва: 

за 2018г., 2019г. и 2020 г. - от разпореждането за насрочване на първо заседание до 

постановяване на съдебния акт,  

за 2017 г. - от датата на образуване на делото до решаването му по същество (датата 

на произнасянето на съдебния акт) или прекратяването и обявяването на постановения 

съдебен акт в срочната книга на съда. 

  

 

4.2. Свършени първоинстанционни наказателни дела общ характер 

и такива приключили в 3-месечен срок 

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 

2020 г. 

 

Общо свършени 

НОХД 

 

88 73 81 86 

В срок от 3 месеца 

 

66 62 62 67 

Процентно 

съотношение 
 

75 % 85 % 77% 78% 

Решени по същество 

 

39 35 45 23 

Прекратени 

 

49 38 36 63 
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 Съден
и лица 

Осъдени 

лица 

Условно До 

3г. 

От 

3-10г. 

От 

10-30г. 

Дожи-

вотен 

затвор 

Други 

наказа-

ния 

2017г. 93 88 41 13 22 0 0 12 

2018г. 81 80 46 14 7 4 0 9 

2019г. 91 87 49 13 12 3 0 10 

2020г. 89 88 49 11 17 0 0 11 

 

 

4.3. Свършени първоинстанционни граждански, частни граждански 

и търговски дела и такива в 3-месечен срок 

 

 2017г. 2018г. 

 

2019г. 

 

2020г. 

Общо свършени граждански 

и търговски дела І-ва 

инстанция 

292 303 353 324 

В срок от 3 месеца 181 254 262 226 

Процентно отношение 62 % 84 % 74% 70% 

Решени по същество 220 237 280 251 

Прекратени 72 66 73 73 
 

Забележка: Срокът за разглеждане на гражданските и търговските дела І-ва инстанция 

и за приключване на делата по несъстоятелност е изчислен, както следва: 

за 2018г., 2019г. и 2020г. - от разпореждането за насрочване на първо заседание до 

постановяване на съдебния акт,  

за 2017 г. - от датата на образуване на делото до решаването му по същество (датата 

на произнасянето на съдебния акт) или прекратяването и обявяването на постановения 

съдебен акт в срочната книга на съда. 

 

 

4.4. Свършени фирмени дела       

                                                                                                                             

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общо свършени 

фирмени  дела  

27 6 0 1 
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4.5. Свършени въззивни наказателни дела 

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общо свършени въззивни 

наказателни дела  

144 107 131 98 

В срок от 3 месеца 99 82 81 52 

Процентно съотношение 69 % 77 % 62% 53% 

Решени по същество 137 102 111 85 

Прекратени 7 5 20 13 

 

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общо свършени въззивни 

частни наказателни дела  

129 99 85 106 

В срок от 3 месеца 129 91 85 102 

Процентно съотношение 100 % 92 % 100% 96% 

Решени по същество 121 95 79 101 

Прекратени 8 4 6 5 

 

 

4.6. Свършени въззивни граждански дела 

  

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общо свършени въззивни  

граждански  дела  

486 504 577 383 

В срок от 3 месеца 452 465 517 316 

Процентно съотношение  93 % 92 % 90% 83% 

Решени по същество 397 413 393 310 

Прекратени 89 91 184 73 
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4.7. Свършени въззивни частни граждански дела и такива в 3-

месечен срок 

 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Общо свършени въззивни  

частни граждански  дела  

236 208 239 218 

В срок от 3 месеца 234 207 234 217 

Процентно съотношение  99 % 100 % 98% 100% 

Решени по същество 198 149 209 165 

Прекратени 38 59 30 53 

 

 

5. Общо натовареност с пряка правораздавателна работа  

 

Към 01.01.2020 г. в съда е имало 312 неприключили производства.  
Общият брой на постъпилите дела от всички видове през годината е 

1942. Постъпленията в съда през 2017 г. са 1872, през 2018 г. са 1797, а през 
2019 г. са 1914. От постъпилите 1942 дела, 692 са били наказателни, а 1250 – 

граждански, търговски и фирмени. 

Делата за разглеждане за цялата 2020 г. са общо 2254. Този брой е сбор 

от постъпленията и неприключените производства от предходния период. За 
разглеждане през 2017 г. – 2096, през 2018 г. – 1993, а през 2019 г. – 2183. От 
всички 2254 дела за разглеждане през отчетната година, наказателни са 753, а 
граждански, търговски и фирмени – 1501. 

За цялата календарна година съдиите от Окръжен съд- Хасково са 
свършили общо 1586 дела. Данните за свършените дела в сравнителен план са 
следните: 2017 г. – 1900, 2018 г. – 1724, 2019 г. - 1871. Приключените 
производства през отчетния период се разпределят по предмет така: 

наказателни – 660 и граждански, търговски и фирмени – 926.  

От всички свършени дела – 1586, 85 % (1342) приключват в срок до 3 

месеца от образуването им.  

За сравнение приключили в 3-месечния срок през 2017 г. – 88 %, през 
2018 г. – 92%, а през 2019 г. са 88 %.  

По групи дела, този показател е, както следва: 
а/ наказателни дела – 88 % (582 от 660), 92 % за 2017 г., 93 % за 2018 г. и 

90 % за 2019 г., от тях: НОХД – 78 % (при 77 % за 2019 г.); въззивни 

наказателни дела 53 % (при 62 % за 2019 г.); 
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б/ граждански, въззивни граждански, търговски и фирмени дела – 82 % 

(760 от 926), при 86 % за 2017 г., 91 % за 2018 г. и 87 % за 2019 г., от тях: 

- граждански първа инстанция – 79 % (при 77 % за 2019 г.), 
- търговски и частни търговски дела – 63 % (при 69 % за 2019 г.). 
- въззивни граждански дела – 83 % (90 % за 2019 г.). 
 

Към 31.12.2020 година общо несвършени са останали 668 дела. 
В сравнителен план, данните за движението на всички дела в 

Окръжен съд - Хасково изглеждат така: 

 

година постъпили за разглеждане свършени 

2017 г. 1872 2096 1900 

2018 г.  1797 1993 1724 

2019 г. 1914 2183 1871 

2020 г. 1942 2254 1586 

 

Вътрешната структура на правораздавателната работа (по предмет) през 
отчетната 2020 година e, както следва2

: 

2020 г. общо наказателни % граждански % 

постъпили 1942 692 36 % 1250 64 % 

за разгл 2254 753 33 % 1501 67 % 

свършени 1586 660 42 % 926 58 % 

  

Сравнението на темпа на работа (от 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.  88 % 

 

92 % 86 % 

2018 г. 92 % 93 % 91 % 

 

2019 г. 
 

88 % 90 % 87 % 

2020 г. 

 

85 % 88 % 82 % 

 

При тези данни, натовареността на съдия за месец в Окръжния съд  

(по щат – при 18 щата) за 2020 година е: 
- постъпления (1942): 8.99 дела; 

                                            
1 В таблиците „гражданските” дела включват граждански+ търговски и фирмени дела- 
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- за разглеждане (2254): 10.44 дела; 
- свършени (1586): 7.34 дела. 
 

Действителната натовареност през 2020 година по втория показател 

(за разглеждане) е в размер на 12.16 дела (при 11.81 за 2019 г., 10.17 за 2018 г. 

и 9.53 за 2017 г.), а по третия (свършени) – 8.56 дела (при 10.12 за 2019 г., 8.80 

за 2018 г. и 8.64 за 2017 г.).  
 

Динамиката на средната натовареност по щат за периода 2017 г. – 2019 

г. и за отчетната година може да бъде илюстрирана по следния начин: 

 

година – щатове постъпили за разглеждане свършени 

2017 г. – 19 щ. 8.21 9.19 8.33 

2018 г. – 18 щ. 8.32 9.23 7.98 

2019 г. – 18 щ. 8.86 10.11 8.66 

2020 г. – 18 щ. 8.99 10.44 7.34 

 

 Динамиката на действителната натовареност за същия период, по 

показателите дела за разглеждане и свършени дела, изглежда така: 
 

година за разглеждане свършени 

2017 г. 9.53 8.64 

2018 г. 10.17 8.80 

2019 г. 11.81 10.12 

2020 г. 12.16 8.56 

 

При тези данни, могат да се направят следните изводи: 

Налице е увеличаване в обема правораздавателна работа в сравнение с 
предходната година: постъпилите дела са с 28 повече, делата за разглеждане – 

със 71 повече, а свършените са с 285 по-малко. 

 

6. Работа по ЗСРС 

Съобразно чл. 29 ал. 8 ЗСРС, отчетният доклад за дейността на съда 
през годината представя и следните данни:   

- 74 броя постъпили искания за използване на СРС; 

- общ брой разрешения за използване на СРС: 66 броя (в т. ч. 

продължения 12 броя и 4 броя частични откази – 1 по отношение на 
способите – чл. 5 и чл. 7 от ЗСРС; 1 по отношение на срока на прилагане; 2 по 

отношение на престъплението); 

- 8 броя откази; 

- 24 броя изготвени ВДС и предадени в съда през 2020г.  
За сравнение, през отчетната 2020 година са постъпили 74 искания за 

използване на СРС, през 2019 година са постъпили 106 искания за използване 
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на СРС, през 2018 година са постъпили 129 искания за използване на СРС, 

през 2017 година са постъпили 136 искания за използване на СРС. 

 

ІІІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

1. Сграден фонд 

 

Окръжен съд – Хасково се помещава в Съдебната палата, находяща се 
на бул. „България” 144.  

Преди 2017 г. управлението на имота е било предоставено на 
Министерството на правосъдието, но съгласно § 83  ал. 1 и 3 от Преходните и 

заключителни разпоредби в Закона за съдебната власт, обн. в ДВ бр. 62 от 
9.08.2016 г., в сила от 9.08.2016 г., управляваните от Министерството на 
правосъдието недвижими имоти и движими вещи на съдебната власт 
преминаха към Висшия съдебен съвет, а предоставените до влизането в сила 
на този закон имоти и части от имоти на Министерството на правосъдието за 
нуждите на второстепенните разпоредители с бюджет към Министъра на 
правосъдието продължават да се ползват за осъществяване на дейността им и 

остават в управление на Министерството на правосъдието. 

С решение на Пленума на Висш съдебен съвет по протокол № 9 от 
заседание, проведено на 09.03.2017 г. е възложено стопанисването на сградата 
на Съдебна палата – Хасково на бул. „България” №144 на адмиинстративния 
ръководител-председател на Окръжен съд – Хасково. 

В сградата са настанени Окръжен съд – Хасково, Районен съд – 

Хасково, Окръжна прокуратура – Хасково и Районна прокуратура – Хасково, 

Службата по вписванията – Хасково към Агенцията по вписвания и Областно 

звено „Охрана” – Хасково към Главна дирекция „Охрана” при Министерство 

на правосъдието.  

 

1. През 2020 година беше изготвен технически проект „Газифициране на 
котелна инсталация в сградата на Съдебна палата - Хасково, бул. „България” 

№144” и беше издадено разрешение за строеж. 

През 2021 година предстои да бъде реализиран проекта и газифицирана 
котелната инсталация и отоплението на сградата ще премине на газ. 

2. Проблем е и електрическата инсталация, която е изградена при 

построяване на сградата – 1937 година. Същата не е съобразена с 
натоварването, с оглед настанените в сградата органи на съдебна власт, 
сървъри, компютърни конфигурации, климатици и др. Доколкото подмяната 
на същата представлява капиталов разход и свързано със заснемане и 

изготвяне на проект на цялостната ел. инсталация на сградата в бюджетната 
прогноза е заложено поетапна подмяна в три поредни календарни години и 

предвид факта от необходимия финансов ресурс (над 500 000 лева). 
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2. Техническа обезпеченост 

 

През 2020 година, след проведена от ВСС обществена поръчка за 
нуждите на ОС – Хасково бяха доставени 5 броя нови компютърни 

конфигурации. В края на годината бяха закупени 6 броя нови принтери.  

Бракувани са 6 броя компютърни конфигурации, 1 сървър, 2 броя 
лаптопи, 3 броя скенери, 2 броя принтери и 2 броя копирни машини.  

Така в края на отчетния период Окръжен съд –Хасково разполага с 66 

броя компютърни конфигурации, 2 компютъра, 12 монитора, 3 лаптопа, 6 

мултифункционални устройства, 47 броя принтери, 32 броя скенери, 1 мрежов 
сторидж, 2 броя сървъри и един който не се ползва, 18 броя UPS, 3 копирни 

машини, мултимедия и екран.  

Работата в съда е обезпечена с компютърна техника с добри параметри, 

поддържаща най-новата операционна система.  
В съдебните зали и сървърното помещение токозахранващите 

устройства са с над 10 годишен експлоатационен срок. На всички в съдебните 
зали са подменяни батерии, но към настоящия момент все още осигуряват 
надеждна защита при токови сривове, които в съда са често явление.  

Крайно наложително е закупуването на поне още една копирна машина, 
тъй като наличните се недостатъчни.  

От 2007 година ОС – Хасково работи с програма за управление на 
съдебни дела САС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” 

АД. Всички документи по образуваните дела се сканират и се поддържа 
електронна папка по всяко дело в деловодната програма, което заедно със 
съществуващата вътрешна мрежа, допринасят за по-доброто обслужване на 
гражданите в Информационния център на съда. Всички съдебни 

производства, образувани в ОС-Хасково се водят и в електронен образ на 
делата, като се присъединяват всички съдебни протоколи и съдебни актове, а 
представените молби от страните, заключения на вещи лица, писмени 

доказателства приети в съдебно заседание и други се сканират и 

присъединяват към електронната папка. 
За работата с ЕИСС през 2020 година бяха закупени КУЕП на всички 

съдии и съдебни служители.  

На 10.08.2020 г., съгласно утвърдения от Пленума на ВСС график, 

стартира внедряването на Единната информационна система на съдилищата 
(ЕИСС) в Окръжен съд – Хасково от „Информационно обслужване“ АД и на 
11.09.2020 г. същата е въведена в реална експлоатация. 

От тази дата започна въвеждането и образуването на всички нови дела в 
ЕИСС, документите по които се сканираха и по всяко от образуваните дела се 
поддържа електронна папка в ЕИСС.  

В САС „Съдебно деловодство” продължиха да се сканират и 

присъединяват документите по делата, образувани до 11.08.2020 г. 
С решение по протокол № 23/16.09.2020г. на Пленума на Висш съдебен 

съвет е спряно въвеждането на нови дела в ЕИСС от 18.09.2020 г. във всички 
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съдилища, в които е внедрена системата, с изключение на пилотните и 

съдилищата, които изразят желание да продължат въвеждането на нови дела в 
ЕИСС. 

Поради необходимостта от доработване и усъвършенстване на 
програмата от нейните разработчици, тъй като проблемите при работата с нея 
са твърде много и това води до изключително големи затруднения и 

натовареност, след обсъждане с административните ръководители на 
районните съдилища в съдебния район на Окръжен съд – Хасково и 

проведени обсъждания на място със съдии и съдебни служители, не беше 
изразено желание за продължаване на работата с ЕИСС, а се взе решение да се 
спре въвеждането на нови дела в ЕИСС и от 18.09.2020 г. да се премине към 

работа със САС „Съдебно деловодство“. 

След преустановяване въвеждането на нови дела в ЕИСС, въведените до 

този момент дела в тази система се довършват и обработват в нея, а 
новопостъпващите дела се въвеждат и образуват в САС “Съдебно 

деловодство“. 

До 11.08.2020 г. разпределението на делата се осъществяваше с 
централизираната система за случайно разпределение на делата. Определени 

са лицата, които извършват разпределението и администрирането на 
системата и са им закупени квалифицирани електронни подписи за достъп до 

същата.  
До тази дата чрез централизираната система за случайно разпределение 

на делата се определят на принципа на случайния подбор и член на разширен 

състав и член на троен състав в случаите, когато член на редовен съдебен 

състав (съгласно заповед за определяне на състави за разглеждане на делата в 
ОС - Хасково) не може да участва.  

До 11.08.2020 г. поименният избор на съдебните заседатели, които да 
вземат участие в съдебния състав по всяко дело, определено със закон за 
разглеждане от състав на съда, се извършваше чрез електронно разпределение 
на принципа на случайния подбор чрез режим “Разпределение на съдебни 

заседатели” в деловодната програма САС “Съдебно деловодство”.  

Функционираше и един модул за случаен избор на разработената от 
ВСС програма за случайно разпределение „Law Choice” – за избор на случаен 

принцип на ЧСИ, на които да се възлага събирането на вземания по дела на 
съда. 

С решение по протокол № 23/16.09.2020г. на Пленума на Висш съдебен 

съвет е спряно въвеждането на нови дела в ЕИСС от 18.09.2020г., поради 

което от същата дата се преустанови и разпределението на делата между 

съдиите-докладчици чрез ЕИСС.  

От 18.09.2020 г. разпределението на делата между съдиите-докладчици 

отново се извършва чрез ЦССРД, както и определянето на принципа на 
случайния подбор на член на разширен състав, на член на троен състав в 
случаите, когато член на редовен съдебен състав (съгласно заповед за 
определяне на състави за разглеждане на делата в ОС - Хасково) не може да 
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участва, а разпределението на съдебни заседатели се извършва чрез САС 

“Съдебно деловодство“. 

Съгласно решение и указания на ВСС влезе в действие в съдилищата, в 
т. ч. и в ОС – Хасково Системата за изчисляване на натовареността на съдиите 
(СИНС) от 01.04.2016 година, в която се нанасят всички коригиращи 

коефициенти, съгласно правилата, утвърдени от ВСС. 

Всички съдии имат пълен достъп до правно-информационната програма 
“АПИС”. За счетоводната дейност се използва бизнес процесор web “КОНТО 

66”
3
, а за работните заплати се използва се програмен продукт “ПОЛИКОНТ”.  

Ежедневно се извършват справки чрез отдалечен достъп до НБД 

„Население” към ГД „ГРАО”, което допринася за бързината на съдебното 

производство. Чрез отдалечен достъп се извършват също и справки за 
местоработата на ответници по делата чрез електронната услуга на 
Национална агенция по приходите. 

По изпълнявания от ВСС проект „Доразвитие и централизиране на 
порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-
правосъдие” през 2018 година беше активиран трансфера на данни от 
програмата за управление на съдебни дела САС „Съдебно деловодство” на 
„Информационно обслужване” АД към Единния портал за електронно 

правосъдие. Окръжен съд – Хасково предоставя достъп до електронни 

съдебни дела чрез Единния портал за електронно правосъдие при спазване на 
утвърдените Вътрешни правила за достъп до електронните съдебни дела в 
Единния портал за електронно правосъдие (EПЕП) на Висшия съдебен съвет, 
с които е регламентирана организацията по предоставяне на достъпа. 

В изпълнение на Проект „Доразвитие и централизиране на порталите в 
СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие” по 

Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд, Висш съдебен съвет реализира 
унифициран шаблон за съдържанието на интернет страниците на съдилищата.  

От 01.12.2019 година интернет страницата на Окръжен съд- Хасково е 
https://haskovo-os.justice.bg/ 

За повишаване качеството на предоставяните услуги и за улеснение на 
гражданите, предоставихме изцяло информацията, която им е необходима: 

- чрез интернет страницата на съда, която предоставя актуална 
информация за Окръжен съд – Хасково, както и за насрочените и свършените 
дела; 

- чрез информационния център в Съдебна палата – Хасково; 

- чрез информационното табло, поставено на първия етаж от сградата и 

мониторите за оповестяване на графиците за съдебни заседания, монтирани 

непосредствено до входа. 
Чрез въведеното ПОС терминално устройство се събират приходи, 

свързани с дейността на съда по транзитната сметка и чрез картови плащания 
                                            
2 Предоставена от ВСС , единен счетоводен продукт за цялата съдебна система- 
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по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой. Предимството 

за гражданите при заплащане на държавна такса чрез ПОС терминалното 

устройство е, че не дължат такса за обслужване или превод.  

През 2020 година продължи работата по въведения в реална 
експлоатация обмен на данни между информационните системи на 
съдилищата и ядрото на ЕИСПП и Окръжен съд – Хасково обменя данни в 
реално време с ядрото на Единната информационна система за 
противодействие на  престъпността (ЕИСПП). 

По проект BG05SFO001-3.001 „Изграждане на средства за 
видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и 

съдебното производство, включително и при трансгранично сътрудничество в 
правораздаването“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 

с бенефициент Министерство на правосъдието и партньор Висш съдебен 

съвет, 20 съдилища и 6 места за лишаване от свобода са оборудвани със 
системи за провеждане на видеоконференции.  

Окръжен съд – Хасково е сред съдилищата, които получиха система за 
провеждане на видеоконферентна връзка през 2020 година, която беше 
инсталирана през периода месец март-месец май 2020 г. в съдебна зала №1. 

Предвид епидемичната обстановка, с цел намаляване рисковете от 
заразяване и разпространение на COVID-19, наказателните дела от общ 

характер, по които подсъдимият е в място за лишаване от свобода, се 
разглеждаха чрез видеоконферентна връзка със съответния затвор. 

По същите причини+ съдебна зала № 1 на ОС – Хасково беше 

оборудвана с 2 компютърни конфигурации и камери за разглеждане 
на наказателни производства по мерки за процесуална принуда в открито 

съдебно заседание с участието на обвиняемия чрез интернет видеовръзка с 
Регионална служба „Изпълнение на наказанията“, сектор „Арести“ – Хасково, 

през комуникационното приложение „Skype“. 

 

3. Бюджет на съда през 2020 година 

 

Утвърденият бюджет на съда4
 към 31.12.2020 г. включва общ размер на 

разходите 2 679 340 лв. Извършените разходи през годината са в размер на 
2 661 615 лв., от тях 1 826 636 лв. са разходите за заплати и възнаграждения на 
персонала, разходите за други възнаграждения и плащания на персонала са в 
размер на 211 444 лв. и 444 419 лв. за задължителни осигурителни вноски от 
работодателя. За текуща издръжка са изразходвани 172 320 лв. Платените 
данъци, такси и административни санкции са в размер на 271 лв. 
Възстановени са субсидирани такси от частен съдебен изпълнител - 150 лв. За 
капиталови разходи през 2020 г. са изразходвани 1 295 лева за закупуване на 
                                            
3 Приет с решение на ВСС – протокол №1.2/-/0-1/1/ г-+ последна актуализация9 решение на 

Комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС , протокол №1.02-/0-1/10г- 
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един брой климатик и 5 380 лева за основен ремонт на ДМА за изготвяне на 
технически проект „Газифициране на котелна инсталация в сградата на 
Съдебна палата - Хасково, бул. „България” №144” и заплащане на възложена 
услуга „Изработване на оценка за съответствието на технически проект 
„Газифициране на котелна инсталация в сградата на Съдебна палата - 

Хасково, бул. „България” №144”, както и таксите към РД ПБЗН към МВР и 

„Ситигаз“ ЕАД за съгласуване на техническия проект. 
За сравнение, изразходваните средства по бюджета на съда през 2019г. 

са 2 319 931 лева, през 2018г. са 2 109 980 лева и през 2017г. са в размер на 
2 014 739 лева. 

Общият размер на постъпилите приходи за отчетната година е  417 286 

лв. От тях приходите от съдебни такси са 350 510 лв., или около 83,91 % от 
всички постъпили приходи, преведени по сметката на ВСС. Останалите 
приходи (от лихви по текущи банкови сметки, глоби, конфискувани средства 
и други неданъчни приходи) са в размер на 66 776 лв. Динамиката на 
приходите по бюджета на Окръжен съд - Хасково в сравнителен план 

изглежда така: 
 

година приходи - общо от тях – от държавни 

такси 

2017 г. 352 215 324 379 

2018 г. 330 659 284 677 

2019 г. 407 405 274 201 

2020 г. 417 286 350 510 

 

Общо начислените вземания (по изпълнителни листове изпратени на 
НАП, ЧСИ, ДСИ и бюджетни организации) са в общ размер от 4 495 163,12 

лева. 
Считано от 01.01.2016 година ОС – Хасково начислява установените с 

влязъл в сила първоинстанционен съдебен акт публични вземания, по които се 
образуват изпълнителни производства пред публичен изпълнител Национална 
агенция за приходите, които към 31.12.2020 година възлизат на сумата от 
3 806 299,17 лева, по които длъжници са предимно чужди граждани, осъдени 

по наказателни производства от общ характер (за извършени престъпления по 

чл. 242 от НК – контрабанда), на които са наложени наказания „глоба” по НК 

в размер от 10 000 до 150 000 лева и български граждани, осъдени за 
престъпление по чл. 242, ал. 4 от НК (контрабанда в големи размери, 

представляваща особено тежък случай). Счетоводните данни показват, че тези 

вземания на практика остават несъбираеми, тъй като осъдените лица са 
предимно граждани на държави, които не са член на ЕС. 

От 2018 година, 2019 година и през 2020 година в Окръжен съд –

Хасково постъпват писма от НАП – Пловдив, офис Хасково, с които изпращат 
разпореждания за прекратяване на производства по принудително изпълнение 
за непогасени задължения на лица, които не са български граждани.  
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В разпорежданията се сочи, че при проверка в масивите на НАП не било 

установено наличие на движимо, недвижимо имущество или други активи 

срещу които да бъде насочено принудителното изпълнение, поради което и 

задълженията са категоризирани от НАП като „несъбираеми”.  

По наказателни производства Окръжен съд – Хасково издава 
удостоверения по чл. 4 от Рамково решение 2005/2014/ПВР на Съвета, 
относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови 

санкции по отношение на осъдени лица, граждани на държави-членки на 
Европейския съюз.   

Възложените за събиране вземания на ЧСИ, съгласно одобрено от ВСС 

Споразумение за сътрудничество за принудително събиране на вземанията на 
органите на съдебната власт с Камарата на частните съдебни изпълнители, 

одобрено с Решение по протокол № 37 от 25.06.2016 г. и утвърдените правила 
за събиране на съдебните вземания на съдилищата от апелативната зона на 
АС-Пловдив са в размер на 526 357,34 лева. 

 

ІV.  ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ 

 

В Окръжен съд – Хасково заявленията по Закона за достъп до 

обществена информация (ЗДОИ) се разглеждат от административния 
ръководител на съда, а в негово отсъствие от заместниците на 
административния ръководител.  

През очетния период 2020 г. в Окръжен съд – Хасково са постъпили 

общо 2 заявления за достъп до обществена информация, от които 1 брой е 
подаден от физическо лице и 1 брой от неправителствена организация. Към 

31.12.2020 г. всички преписки са приключили. По двете е резрешен пълен 

достъп до исканата обществена информация. 
 

V.  ОТЧЕТ И АНАЛИЗ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА 

ДЕЙСТВИЕ НА ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА 2020 ГОДИНА ПО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА 

СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014 Г. – 2020 Г.  

  

В края на отчетния период се отчитат следните резултати по изготвения 
План за действие на Окръжен съд – Хасково за 2020 г. по изпълнение на 
Комуникационната стратегия: 

 

 1. По поставената цел: Утвърждаване на механизми на 

взаимодействие на Окръжен съд – Хасково с органи на законодателна и 

изпълнителната власт при спазване принципа на независимост на 

съдебната власт. 
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 През 2020 г. са проведени 4 Общи събрания в присъствена или 

дистанционна форма, поради действащите противоепидемични мерки и 

ограничения. Съдиите от „Гражданско отделение” на ОС - Хасково са 
изразили 11 становища по тълкувателни дела на ВКС, а съдиите от 
„Наказателно отделение” на ОС - Хасково са изразили 1 становище по 

тълкувателно дело 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 – Хасково. 

Съгласно заповед № АД-116/13.05.2020 г. на административния 
ръководител на ОС – Хасково, издадена във връзка с приетите с решение 
Правила и мерки за работа в съдилищата в условията на пандемия от 
Съдийската колегия на ВСС по протокол № 15/12.05.2020 г. и необходимостта 
от предприемане на конкретни противоепидемични мерки за достъпа до 

сградата на Съдебна палата – Хасково, през 2020 година в Съдебна палата – 

Хасково не беше проведен Ден на отворените врати, нито инициативи във 
връзка с Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“ 

 3. По поставената цел: Подобряване на комуникацията на Окръжен 

съд – Хасково с медиите, включително комуникацията чрез електронни 

медии. Изграждане на нова комуникационна компетентност. 

 Прессъобщенията, публикувани на интернет страницата на Окръжен съд 

- Хасково, спомагат за дозирано присъствие на съда по отношение 
информираност на медиите, относно предстоящи събития, инициативи, дела с 
висок обществен и медиен интерес. Окръжен съд - Хасково има интернет 
страница, на която всекидневно се публикува информация за събития и факти 

от дейността на съда, които да бъдат в помощ на гражданите, адвокатите, 
страните по делата, медиите.  

 В раздел „Съдебни актове“ се публикуват ежедневно актовете на съда за 
съответния ден. 

 Броят на потребителите, посетили интернет сайта на ОС-Хасково за 
2020 г. https://haskovo-os.justice.bg е 8 500. 

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

Механизми за комуникация. 

 Общ брой медийни изяви, от които: 

-  брифинг – 2 бр.;   

- участие на Миглена Тянкова – председател на ОС-Хасково на 
публично обсъждане в Съдебната палата - Пловдив със заинтересованите 
страни на разработените модели за реформа на съдебната карта по проект 
„Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските 
съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС“, финансиран по 

Оперативна програма „Добро управление“, в периода 06.07-20.07.2020 г. - 5 

публични обсъждания; 
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- прессъобщения – 132 бр.;  

- публикации в местни, регионални и национални  електронни и печатни 

медии, касаещи дела с висок  медиен и обществен интерес –  435 бр.; 

- публикации, относно конференции, семинари, проекти и срещи на 
представители на органи на съдебната власт с граждани, ученици, доброволци 

и т.н. –  10 бр.; 

- други статии и публикации, касаещи дейността на  ОС – Хасково - 20 

бр. 

 На 06.03.2020 г. , от 11:00 часа, в зала „Хасково“  се представи 

годишния доклад за дейността на Окръжен съд – Хасково и на районните 
съдилища в съдебния му район за 2019 г. Официални гости на събитието бяха 
Магдалина Иванова, председател на Апелативен съд – Пловдив, Иван 

Стоянов, административен ръководител на Окръжна прокуратура – Хасково, 

Хайгухи Бодикян, административен ръководител на Административен съд – 

Хасково, Ангел Цанков, директор на ОД на МВР – Хасково. При 

представянето и обсъждането на годишния доклад присъстваха Пламен 

Георгиев, председател на Районен съд – Хасково, Иван Маринов, председател 

на Районен съд – Димитровград, Минка Китова, председател на Районен съд – 

Харманли, Живка Петрова, председател на Районен съд – Свиленград, Живко 

Янков – председател на Районен съд – Ивайловград, както и съдии, държавни 

съдебни изпълнители и съдии по вписванията от съдебния район на Окръжен 

съд – Хасково. 

 През 2020 г. са проведени – 2 брифинга - в зала „Хасково“ представяне 
на годишният доклад за дейността на Окръжен съд – Хасково и на районните 
съдилища в съдебния му район за 2019 г. и на 14.05.2020 г. е проведен 

брифинг с участието на административните ръководители на ОС – Хасково и 

на РС – Хасково, във връзка с изтичането на обявеното в страната извънредно 

положение на 13.05.2020 г. и за приетите с решение на Съдийска колегия към 

ВСС Правила и мерки за работа в съдилищата в условия на пандемия и 

издадените в тази връзка заповеди за организацията на работа в двата органа 
на съдебна власт. Предвид действащите през по-голямата част от 2020 г. 
противоепидемични мерки и ограничения, не са провеждани работни срещи с 
представители на медиите, нито обучения за журналисти и репортери. 

Проведена е една „работна закуска“ за обсъждане на въпроси, касаещи 

съвместната работа на назначения съдебен служител на длъжността „Връзки с 
обществеността” и представителите на медиите в региона. През 2020 г. в 
Окръжен съд - Хасково не е възниквала кризисна ситуация и съответно не са 
налице публикации, репортажи и мнения в тази връзка. 

 5. По поставената цел: Установяване на ефективна вътрешна 

комуникация. 

 Максимална информираност на съдиите и служителите чрез незабавно 

публикуване във вътрешната страница на ОС – Хасково, на постъпващата 
информация и на създадената вътрешна такава, свързана с работата, с 
различни инициативи, нововъведения и възможност за обратна връзка, 
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изразяване на становища и предложения. През 2020 г. общо 4 съдии и 14 

съдебни служители са преминали обучение по програми на НИП, по проекти 

по оперативни програми и други. През 2020 г. магистратите и служителите от 
Окръжен съд – Хасково не са организирали извънработни срещи. 

 6. По поставената цел: Мониторинг на Плана за действие на 

Окръжен съд – Хасково за изпълнение на Комуникационната стратегия 

на съдебната власт – 2014 – 2020 г. 

 Мониторингът на Плана дава възможност за придобиване на реална 
представа за степента на обществено доверие. В Окръжен съд - Хасково се 
извършва ежедневен мониторинг на публикациите в медиите, касаещи съда. 
За 2020 година е направен отчет и анализ по общо 15 броя индикатори, 

съгласно Отчета на Окръжен съд – Хасково за 2020 г. по таблицата с 
индикаторите за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната 
власт 2014 г. – 2020 г., който е приложен към доклада. При анализа на 
индикаторите за 2020 г. не са констатирани негативни оценки. 

 

 

VІ. РАЙОННИ СЪДИЛИЩА 

 

1. Кадрова обезпеченост 

 

През 2020 година Районен съд – Хасково има 10 магистратски щата: 
административен ръководител-председател, 1 заместник на административния 
ръководител-заместник-председател и 8 съдии. През цялата 2020 година една 
щатна бройка за длъжността „съдия“ е била свободна.  

Съдия Павлина Господинова е командирована още от 01.10.2018 г. със 
заповед на председателя на ВКС в Административен съд – Хасково, поради 

което съдиите са работили в непълен състав. 
Административен ръководител-председател на съда от от 25.07.2017 г. е 

Пламен Стоянов Георгиев, който встъпи в изпълнение на длъжността на 
основание решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 

30/19.07.2017 г. 
Заместник на административния ръководител-заместник председател на 

съда и председател на „Наказателно отделение” е Даниела Колева Николова. 
Административни функции са възложени на съдия Нели Делчева Иванова по 

отношение на „Гражданско отделение”.   

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по 

протокол № 40/03.12.2019 г. е обявен конкурс за преместване и заемане на 
щатни бройки за длъжността „съдия“ в районните съдилища, в това число и за 
незаетата 1 щатна бройка в Районен съд – Хасково, който към края на 
отчетния период не е приключил. 

За решаване на кадровия проблем, свързан със свободната щатна бройка 
за длъжността „съдия“ и командироването на съдия Павлина Господинова в 
Административен съд – Хасково, по искане на административния 
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ръководител на РС – Хасково, със заповеди на административния 
ръководител на Окръжен съд - Хасково, считано от 06.07.2020 г. са 
командировани младши съдиите от Окръжен съд–Хасково Мария Димчева 
Иванова – Георгиева и Милуш Руменов Цветанов да изпълняват длъжостта 
„съдия“ в РС – Хасково. 

В Районен съд – Хасково са обособени отделения – Гражданско 

отделение и Наказателно отделение. Съдиите са разпределени, както следва: 
Гражданско отделение: съдия Нели Иванова – председател на 

Отделението, съдия Мария Ангелова, съдия Валентина Иванова, съдия Петър 

Вунов, а считано от 06.07.2020 г. и командированите младши съдии от 
Окръжен съд – Хасково - Милуш Цветанов и Мария Иванова-Георгиева. 

Наказателно отделение: административен ръководител Пламен Георгиев, 
заместник-административен ръководител Даниела Николова – председател на 
Отделението; съдия Мартин Кючуков и съдия Гроздан Грозев. 

След командироването на двамата младши съдии, съобразно взети 

решения от Общото събрание и необходимостта от възстановяване на 
специализацията по отделения, със заповед на административния ръководител 

на съда двамата младши съдии са разпределени в Гражданско отделение и 

включени в разпределението по всички видове граждански и 

административни дела. Със същата заповед е възстановена специализацията 
по отделения по отношение на гражданските дела по съответните групи и 

шифри, касаещи производства по Семейния кодекс и от 06.07.2020 г. се 
разпределят на принципа на случайния подбор чрез ЦССРД измежду съдиите 
от „Гражданско отделение“.  

От 05.11.2020 г., при отчитане на данните за  постъпленията на делата за 
първите три тримесечия на 2020 г. и данните за индивидуална натовареност 
на съдиите в отделенията, със  заповед на административния ръководител е 
възстановена пълната специализация по материя на отделенията, с 
изключение на делата по дежурство и разпределението на заповедните 
производства се извършва само измежду съдиите от „Гражданско отделение“.  

Щатовете за държавни съдебни изпълнители са 3, от които към 

01.01.2020 г. са били заети два, а третата щатна бройка е била свободна.  
Със заповед на министъра на правосъдието № СД-03-18/17.01.2020 г. е 

бил намален броят на държавните съдебни изпълнители при Районен съд – 

Хасково от 3 на 2 щатни бройки. 

Ръководител на държавните съдебни изпълнители е Марияна Павлова. 
На овакантената щатна бройка от 03.09.2018 г. със заповед на министъра на 
правосъдието е била назначена Кремена Делчева Маджурова-Тодорова при 

условията на чл. 68, ал.1, т. 4 от КТ, а със заповед № СД-03-384/15.09.2020 г. 
на министъра на правосъдието е обявен конкурс, който не е приключил.  

Във връзка с продължително отсъствие на Марияна Павлова – 

ръководител на ДСИ, поради ползване на отпуск, поради бременност и 

раждане, със заповед на министъра на правосъдието на длъжността „държавен 

съдебен изпълнител“ при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ от 02.09.2019 г. 
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е назначен Жаклин Иванов Тодоров. По негова молба, от 02.04.2020 г. е 
прекратен трудовия му договор и от 04.05.2020 г. е назначена при условията 
на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ Милена Горанова Зетова. 

 

Щатът на Районен съд – Хасково включва 3 щатни бройки за 
длъжността “съдия по вписванията”, всичките заети през 2020г. 

Към 01.01.2020 г. щатната численост на съдебната администрация е 32 

щатни бройки, разпределени, както следва:  ръководни длъжности – 2 щатни 

бройки – административен секретар – 1 и главен счетоводител – 1; обща 
администрация – 2; специализирана администрация – 24, технически 

длъжности – 4.  

През 2020 г. е отсъствал съдебен секретар, поради ползване на отпуск, 

поради бременност и раждане и отпуск за отглеждане на дете до навършване 
на 2-годишна възраст и до завръщане на титуляра от 31.01.2020 г. е назначен 

служител.  

През 2020 г. по-продължително е отсъствал още един съдебен секретар, 

поради ползване на отпуск, поради временна неработоспособност и отпуск, 

поради бременност и раждане.  
Считано от 21.01.2020 г. е назначен служител на овакантената през 2019 

г. щатна длъжност „чистач”. 

Така към 31.12.2020 г. всички щатни бройки за съдебни служители са 
заети. 

Административният ръководител е направил искане до Съдийската 
колегия на ВСС чрез Комисия „Съдебна администрация“ за разкриване на 1 

нова щатна бройка за длъжността „съдебен статистик, който да съвместява и 

функциите на съдебен деловодител - Гражданско деловодство“ и за даване на 
съгласие за трансформиране на една щатна бройка за длъжността „съдебен 

секретар“ в една щатна бройка за длъжността “завеждащ служба „Съдебни 

секретари“ и преназначаване на съдебен служител на длъжността. След  

даденото от Комисия „Съдебна администрация“ съгласие за трансформиране, 
е проведено Общо събрание и със заповед на председателя на съда е 
извършена трансформацията и на длъжността е преназначен от 22.06.2020 г. 
един от съдебните секретари.  

В доклада си административният ръководител е посочил, че счита за 
необходимо за облекчаване на дейността на съдиите и на специализираната 
администрация, с оглед натовареността, увеличаването на щатната численост 
на съда с 2 щатни бройки за длъжността „съдебен помощник“ и 1 щатна 
бройка за длъжността „съдебен статистик, той и съдебен деловодител - 

Гражданско деловодство“, особено на фона на предстоящото през 2021 г. 
подновяване на работата изцяло и само с ЕИСС по новообразувани дела. 

 

Съотношението служители общо/съдии в Районен съд – Хасково 

(съответно 32 щата за съдебни служители към 10 щата за съдии) е 3.2/1.  
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Съотношението служители от специализираната администрация/съдии в 
Районен съд – Хасково (съответно 24 щата за съдебни служители към 10 щата 
за съдии) е 2.4/1.  

Съотношението служители от общата администрация/съдии в Районен 

съд – Хасково (съответно 8 щата за съдебни служители към 10 щата за съдии) 

е 0.80/1.  

Съотношението служители/съдии, държавни съдебни изпълнители и 

съдии по вписванията в Районен съд – Хасково (32 щата и 16 щата) е 2/1.  

Съотношението служители/съдии и държавни съдебни изпълнители в 
Районен съд – Хасково (32 щата и 13 щата) е 2.46/1.  

 

През 2020 година Районен съд – Димитровград разполага с 6 съдийски 

щата: административен ръководител-председател и 5 съдии, всички заети.  

Административен ръководител-председател на Районен съд – 

Димитровград е Иван Статев Маринов, който на 24.07.2017 г. встъпи в 
изпълнение на длъжността за втори мандат, на основание решение на 
Съдийската колегия на ВСС по протокол №30/19.07.2017 г.  

Всички съдии са с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.  

В Районен съд – Димитровград е въведена специализация – 2 състава, 
които разглеждат наказателни дела и 4 състава, които разглеждат граждански 

дела.  
Със заповед на председателя на ВАС съдия Антоанета Митрушева е 

командирована в Административен съд – Хасково, поради което през цялата 
отчетна година магистратите са работили в намален състав. Това е довело до 

увеличаване на натовареността на останалите граждански състави. 

Щатовете за държавни съдебни изпълнители са 2 и 1 съдия по 

вписванията, също заети.  

През 2020 г. щатните бройки за съдебни служители са 22, разпределени, 

както следва: ръководни длъжности – 2 щатни бройки – административен 

секретар – 1 и главен счетоводител – 1; обща администрация – 1; 

специализирана администрация – 17, технически длъжности – 2.  

През отчетния период всички щатни длъжности за съдебни служители 

са били заети.  

Поради ползване на отпуск за временна неработоспособност от съдебен 

деловодител в „Съдебно-изпълнителна служба”, съдебната администрация е 
работила в намален състав осем месеца. 

 Трудовите правоотношения с един от съдебните деловодители и с един 

от съдебните секретари са били прекратени, поради придобиване право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст, а на овакантените длъжности, след 

проведени конкурси, са назначени класираните на първо място в двата 
конкурса от Конкурсната комисия кандидати.  

Към 31.12.2020 г. в Районен съд – Димитровград всички 22 щатни 

длъжности за съдебни служители са заети.  
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В доклада си административният ръководител е посочил, че се очертава 
необходимост от назначаването на служител на длъжност „поддръжка 
сгради”, предвид очакваното предоставяне на сградата на Съдебна палата в 
Димитровград за стопанисване от Районен съд – Димитровград.  

Съотношението служители общо/съдии в Районен съд –Димитровград 

(22 щата и 6 щата) е 3.67/1.  

Съотношението служители от специализираната администрация/съдии в 

Районен съд –Димитровград (17 щата и 6 щата) е 2.83/1.  

Съотношението служители от общата администрация/ съдии в Районен 

съд –Димитровград (5 щата и 6 щата) е 0.83/1.  

Съотношението служители/съдии, държавни съдебни изпълнители и 

съдии по вписванията в Районен съд – Димитровград (22 щата и 9 щата) е 
2.44/1.  

Съотношението служители/съдии и държавни съдебни изпълнители в 

Районен съд – Димитровград (22 щата и 8 щата) е 2.75/1.  

 

Към 01.01.2020 година Районен съд – Свиленград разполага с 5 

магистратски щата: административен ръководител-председател и 4 съдии, 

всички заети. 

Живка Димитрова Петрова е административен ръководител-председател 

на Районен съд – Свиленград от 07.11.2016 година, назначена с решение на 
Съдийската колегия на ВСС по протокол № 21 от заседание, проведено на 
25.10.2016 година. 

В съда са обособени две отделения – Наказателно отделение (с три 

състава) и Гражданско отделение (с два състава).  
Щатовете са 1 държавен съдебен изпълнител и 1  съдия по вписванията. 

Към настоящия момент и двете длъжности са заети, като длъжността ДСИ е 
заета до провеждане на конкурс. Със заповед №СД-03-384/15.09.2020 г. е 
обявен конкурс от Министерство на правосъдието за назначаване на 

„държавен съдебен изпълнител” при Районен съд – Свиленград, който не е 
приключил.  

В началото на отчетния период по одобрено щатно разписание щатните 
бройки за съдебни служители са били 18.  

След като трудовото правоотношение със служителя на длъжност 
„съдебен архивар“ е прекратено, поради придобиване право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст, овакантената щатна длъжност е съкратена с 
решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №43/08.12.2020 г., 
считано от 15.12.2020 г. 

От 13.01.2020 г. е прекратено трудовото правоотношение с един от 
съдебните деловодители и след проведен конкурс, длъжността е заета от 
01.06.2020 г. 
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Трудовото правоотношение със служителя на длъжност „чистач“ е 
прекратено, поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и 

възраст, а овакантената длъжност е заета от 27.04.2020 г.  
Трудовото правоотношение със служител на длъжност „съдебен 

деловодител“ е прекратено, поради придобиване право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст, а овакантената длъжност е преназначен 

служител на длъжност „съдебен секретар“ от 29.10.2020 г. 
За свободната щатна длъжност „съдебен секретар“ е обявен конкурс, 

който не е приключил.  

В края на отчетния период 31.12.2020 г. щатните бройки за съдебни 

служители по одобрено щатно разписание са 17, разпределени, както следва:  
ръководни длъжности – 2 щатни бройки - административен секретар – 1 и 

главен счетоводител – 1; обща администрация – 1; специализирана 
администрация – 13, технически длъжности – 1. 

Всички са заети, с изключение на 1 щатна бройка за длъжността 
„съдебен секретар“.  

В доклада си административният ръководител е посочил, че 
съкращаването на 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдебен архивар“ 

неминуемо ще създаде затруднение в бъдеще, поради което, с оглед факта, че 
съотношението съдии – служители е под средното за страната и предстоящото 

внедряване на ЕИСС от 01.04.2021г., което допълнително, поне в началото, 

ще ангажира съдебните служители, предстои да бъде направено искане до 

Съдийската колегия на ВСС за увеличаване на щатната численост на съда с 1 

щатна бройка за длъжността „архивар“. 

 

Съотношението служители/съдии в Районен съд –Свиленград (17 щата и 

5 щата) е 3.4/1.  

Съотношението служители от специализираната администрация/съдии в 

Районен съд – Свиленград (13 щата и 5 щата) е 2.6/1.  

Съотношението служители от общата администрация/съдии в Районен 

съд – Свиленград (4 щата и 5 щата) е 0.8/1.  

Съотношението служители/съдии, държавни съдебни изпълнители и 

съдии по вписванията в Районен съд – Свиленград (17 щата и 7 щата) е 2.43/1.  

Съотношението служители/съдии и държавни съдебни изпълнители в 

Районен съд – Свиленград (17 щата и 6 щата) е 2.83/1.  

 

През 2020 година Районен съд – Харманли разполага с 4 магистратски 

щата: административен ръководител-председател и 3 съдии, всички заети. 

Административен ръководител-председател на Районен съд – Харманли 

от 11.05.2015 г. до 11.05.2020 г. е Минка Иванова Китова, назначена с 
решение на ВСС по протокол № 22/30.04.2015 г., след което с решение на 
Съдийската колегия на ВСС е определена за изпълняващ функциите на 
административен ръководител. На 17.11.2020 г. Минка Китова встъпи в 
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изпълнение на длъжността „административен ръководител-председател“ на 

Районен съд – Харманли за втори мандат, на основание решение на 
Съдийската колегия на ВСС по протокол № 37/27.10.2020 г.  

Така през целия отчетен период, съдиите са работили в пълен състав. 
Щатовете са 1 за длъжността „държавен съдебен изпълнител” и 1 за 

„съдия по вписванията” и двата заети.  

Щатните бройки за съдебни служители в началото на отчетния период 

са 16, разпределени, както следва: ръководни длъжности – 2 щатни бройки – 

административен секретар – 1 и главен счетоводител – 1; обща 
администрация – 1; специализирана администрация – 12, технически 

длъжности – 1 и всички заети.  

Към 01.01.2020 г. една щатна длъжност „съдебен секретар” е свободна. 
От 01.04.2020 г. длъжността е заета, след проведен конкурс. 

Трудовото правоотношение със служителя на длъжност „чистач“ е било 

прекратено, поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и 

възраст, а овакантената длъжност е заета от 01.09.2020 г., след проведен 

конкурс.  
Трудовото правоотношение със служителя на длъжност „системен 

администратор“ е било прекратено по взаимно съгласие, а овакантената 
длъжност е заета от 16.11.2020 г., след проведен конкурс.  

В края на отчетния период 31.12.2020 г. няма свободни щатни 

длъжности. 

 

Съотношението служители/съдии в Районен съд – Харманли (16 щата и 

4 щата) е 4/1.  

Съотношението служители от специализираната администрация/съдии в 

Районен съд – Харманли (12 щата и 4 щата) е 3/1.  

Съотношението служители от общата администрация /съдии в Районен 

съд – Харманли (4 щата и 4 щата) е 1/1.  

Съотношението служители/съдии, държавни съдебни изпълнители и 

съдии по вписванията в Районен съд – Харманли (16 щата и 6 щата) е 2.67/1.  

Съотношението служители/съдии и държавни съдебни изпълнители в 

Районен съд – Харманли (16 щата и 5 щата) е 3.2/1.  

 

Дисциплинарни наказания на съдебни служители в Районен съд – 
Харманли не са налагани. 

 

През 2020 година Районен съд – Ивайловград разполага с два 
магистратски щата: административен ръководител-председател и 1 съдия. 
През отчетната година и двете длъжности са заети. 
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Административен ръководител-председател на съда от от 27.05.2019 г. е 
Живко Делчев Янков, който встъпи в изпълнение на длъжността на основание 
решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 15/14.05.2019 г. 

Щатовете за длъжността „държавен съдебен изпълнител” е 1 и 1 за 
„съдия по вписванията” и са заети, като длъжността „съдия по вписванията” е 
заета до провеждане на конкурс. 

Щатните бройки за съдебни служители са 7,5 (седем и половина), както 

следва: ръководни длъжности – 2 щатни бройки - административен секретар – 

1 и главен счетоводител – 1, специализирана администрация – 5, технически 

длъжности – 0,5 (половин),  всички заети към 31.12.2020 г.  
Всички служители съвместяват и други дейности. 

Съотношението служители/съдии в Районен съд – Ивайловград (7,5 

щата и 2 щата) е 3.75/1.  

Съотношението служители от специализираната администрация/съдии в 

Районен съд – Ивайловград (5 щата и 2 щата) е 2.5/1.  

Съотношението служители от общата администрация/съдии в Районен 

съд – Ивайловград (2,5 щата и 2 щата) е 1.25/1.  

Съотношението служители/съдии, държавни съдебни изпълнители и 

съдии по вписванията в Районен съд – Ивайловград (7,5 щата и 4 щата) е 
1.88/1.  

Съотношението служители/съдии и държавни съдебни изпълнители в 

Районен съд – Ивайловград (7,5 щата и 3 щата) е 2.5/1.  

 

В доклада си административният ръководител е изразил становище, че 
няма необходимост от допълнителна щатна бройка за съдебен служител. 

 

В обобщен вид щатната численост на районните съдилища в окръга 

в края на 2020 г. е представена в таблицата по-долу:  

 

Съд Съдии ДСИ СВп Служи-

тели 

общо %   

съотно 

шение 
 

служи 

тели/ 

съдии 

%  

съотно 

шение 
 

служи 

тели/ 

съдии, 

ДСИ 

  

%  

съотно 

шение 
 

служи 

тели/ 

съдии, 

ДСИ, 

СВп 

ХРС 10 3 3 32 48 3.2 2.46 2 

ДРС 6 2 1 22 31 3.67 2.75 2.44 

СвРС 5 1 1 17 24 3.4 2.83 2.43 

ХармРС 4 1 1 16 22 4 3.2 2.67 

ИвРС 2 1 1 7,5 11,5 3.75 2.5 1.88 
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Общата щатна численост в районните съдилища в съдебния окръг е 94,5 

служители, 27 съдии, 8 държавни съдебни изпълнители и 7 съдии по 

вписванията. 
За сравнение, средните величини на процентното съотношение в 

районните съдилища в съдебния окръг на служители/съдии е 3,60, на 
служители/съдии и ДСИ е 2,75 и на служители/съдии, ДСИ и СВп е 2,28. 

 

 

2. Планови и контролни проверки на районните съдилища  

2.1. Планови проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет 

 

РС – Хасково 

На основание заповед № ТП-01-5-01.07.2019 г. на главния инспектор на 
ИВСС през 2019 година е извършена тематична планова проверка от 
Инспектората към Висшия съдебен съвет по образуването, движението и 

приключването на гражданските дела, разгледани по реда на чл. 62, ал. 1, т. 12 

от ЗКИ за периода 2017 г.-2018 г. 
Актът с резултатите от проверката е получен в Районен съд – Хасково на 

20.05.2020 г. Не са констатирани пропуски в дейността на съда. 
На Общо събрание на 26.06.2020 г. съдиите са запознати с Акта за 

резултатите от извършената проверка. 
   

РС – Харманли 

 През 2020 г., на основание заповед  №Ж-02-2/17.02.2020 г. на главния 
инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет е извършена проверка 
по сигнал вх. №Ж-02-2/20/ 08.01.2020г. от министъра на вътрешните работи, с 
оглед констатирана от министерството противоречива съдебна практика в 
седем съдилища, от които и Районен съд – Харманли, в които са образувани 

голям брой  граждански дела по искове на служители на МВР, с които се 
претендира изплащане на допълнително възнаграждение за положен 

извънреден труд. 

Дадените в акта от извършената проверка препоръки са, председателят 
да упражни правомощието си по чл. 80, ал. 1, т. 3 от ЗСВ и да свика Общо 

събрание на съда, което на основание чл. 79, ал. 2, т. 1 от ЗСВ да анализира и 

обобщи практиката на съда по граждански дела, образувани по предявени 

искове на служители на МВР за заплащане на допълнително възнаграждение 
за положен извънреден труд.  

В изпълнение на дадената в акта препоръка, със заповед 

№117/29.05.2020 г. на и. ф. административен ръководител на съда е свикано 

Общо събрание, но което са обсъдени констатациите в акта от проверката, 
обсъдена и обобщена е практиката на съда по този вид дела Без възражения от 
страна на магистратите от Районен съд – Харманли е приет акта, за което 

ИВСС е уведомен с писмо с изх. №1506/14.04.2020 г., а препис от протокола 
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от проведеното Общо събрание е изпратен в ИВСС с писмо с изх. 

№2427/02.07.2020 г. 
 

2.2. Проверки на организацията на дейността на всички районни 

съдилища в съдебния окръг от комисии от ОС – Хасково 

Проверки за организацията на дейността на всички районни съдилища в 
съдебния окръг за периода от 01.01.2020 година до 31.12.2020 година все още 
не са възлагани, поради извънредната епидемична обстановка и 

продължаващото разпространение на COVID-19. 

Изготвени са докладите от предходните проверки от комисиите, 

възложени със заповед № АД – 24/29.01.2020 г. на административния 
ръководител-председател на Окръжен съд  – Хасково и съдържащи 

констатации от извършените проверки за периода от 01.01.2019 година до 

31.12.2019 година и необходимите мерки, които следва да бъдат предприети 

от административните ръководители. 

 

Районен съд – Хасково 

Докладът за резултатите от извършената проверка е изпратен на 
Районен съд – Хасково на 09.06.2020 г., като в обобщението на същия е 
посочено следното:  

В Районен съд – Хасково е създадена много добра организация за 
работа, която осигурява срочно и качествено правораздаване. Описаните 
пропуски са незначителни, с изключение на констатираното забавяне при 

постановяване на съдебни актове по 23 граждански дела, както и по 6 дела 
обявени за решаване през м. септември и м. ноември 2019 г., съдебните актове 
по които са постоновени едва през м. януари 2020 г. Относно констатираните 
пропуски при срочността на постановяне на съдебните актове по граждански 

дела, следва да се предприемат мерки, както от административния 
ръководител, така и от самите съдии за подобряване на организацията на 
работата с този вид дела. Като проблем за преодоляване следва да се отчете 
обстоятелството, че поради непълния състав на съдиите от Районен съд – 

Хасково, съдиите от Наказателно отделение разглеждат определени и 

различни по вид граждански дела. 
Публикуването на съдебните актове се извършва в срок и при спазване 

на приетите вътрешни правила, което гарантира лесен достъп до създаваната в 
органа информация и прозрачност на правораздавателната работа. 

 Спазват се правилата за случайно разпределение на делата, като то се 
извършва съобразно утвърдените Вътрешни правила за разпределянето на 
делата в Районен съд – Хасково на принципа на случайния подбор и 

издадените от административния ръководител на съда заповеди.  

Предвид създадената в страната епидемиологична обстановка и 

въведеното извънредно пложение от 13.03.2020 г. не е проведена среща със 
съдиите от Районен съд – Хасково, ДСИ и съдиите по вписванията. 

Направени са следните препоръки в доклада: 
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Да се запази създадената много добра организация на 
правораздавателната и административна дейност в съда. 

Да се предприемат мерки за подобряване на организацията по работата 
с гражданските дела, за да се избегне забавянето при постановяването на 
съдебните актове по същите. 

При евентуално командироване на младши съдии в Районен съд – 

Хасково да се предприемат действия от административния ръководител за 
запазване на специализацията по отделения. 

Докладът за резултатите от проверката е обсъден на Общо събрание на 
съдиите на 26.06.2020 г. на което са направени възражения срещу някои от 
констатациите, съответно и по дадените препоръки. Препис от протокола е 
изпратен в ОС - Хасково. 

На 12.08.2020 г. в Окръжен съд – Хасково е постъпил Доклад от 
административния ръководител на Районен съд – Хасково за предприетите 
мерки. 

След командироването на двамата младши съдии от Окръжен съд – 

Хасково в РС – Хасково и съобразно взето решение на Общо събрание на 
06.07.2020 г., същите са разпределени в „Гражданско отделение“ и включени в 
разпределението по всички видове граждански и административни дела. Със 
същата заповед е възстановена отчасти специализацията по отделения по 

отношение на гражданските дела по съответните групи и шифри, касаещи 

производства по Семейния кодекс, като считано от 06.07.2020 г. същите се 
разпределят на принципа на случайния подбор чрез ЦССРД само измежду 

съдиите от „Гражданско отделение“.  

Считано от 05.11.2020 г., след отчитане на наличните данни за  
постъпленията на делата за първите три тримесечия на 2020 г., при данните за 
индивидуална натовареност на съдиите в рамките на отделенията, със заповед 

№ АД-140/02.11.2020г. на административния ръководител е възстановена 
пълната специализация по материя на отделенията и считано от 05.11.2020 г. 
разпределението на заповедните производства се извършва само измежду 

съдиите от „Гражданско отделение“.  

По този начин, по същество са изпълнени и дадените в Доклада от 
Комисията от Окръжен съд – Хасково препоръки за възстановяване на 
специализацията след командироване на младши съдии и попълване на 
съставите на Отделенията в РС – Хасково. 

 

Районен съд – Димитровград  

Докладът за резултатите от извършената проверка е изпратен на 
Районен съд – Димитровград на 09.06.2020 г., като в обобщение е посочено 

следното:  

В Районен съд – Димитровград е създадена много добра организация по 

отношение на образуването, движението и разглеждането на делата. 
Показателно и особено важно в тази връзка е спазването на процесуалните 
срокове за постановяване на разпоржеданията и определенията за насрочване 
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и отлагане на делата, както и за изготвяне на съдебните актове. Допуснатите 
отклонения по последния показател, които са описани в доклада, комисията 
приема за незначителни и невлияещи сериозно върху цялостната дейност на 
съда, а техният характер сочи, че те лесно могат да бъдат преодоляни и без 
нарочна адмнистративна намеса. Независимо от това е наложително да се 
отбележи, че макар липсата на разпореждане по чл. 131 от ГПК по някое от 
делата, както и на разпореждане по чл. 406 от ГПК, да не влияе пряко върху 

качеството на правораздавателната дейност, то изготвянето на такива актове 
(в случая заместени с кратка резолюция) би било добър атестат за работата на 
съдията и показател за прецизност, още повече, че разпореждането по чл. 406 

от ГПК подлежи на съдебен контрол, а това изисква в съдържанието му да 
присъства и указание към страните относно процесуалните срокове, в рамките 
на които би могло да се упражни правото на жалба.  

Административната дейност в съда е на високо равнище, свидетелство 

за което са своевременно издаваните заповеди от административния 
ръководител по съответните организационни въпроси и материалната 
изрядност на съставените административни документи, а също и срочното 

разпределение на делата, което се извършва в деня, в който са постъпили 

преписките. Отлично организирана е деловодната дейност на 
специализираната администрация, използваща коректно деловодния 
софтуерен продукт, спазваща правилата за подреждане на делата, както и 

изискванията за прилагане на съдебните книжа към досието. Особено 

положителен атестат за работата на деловодителите е изпълнението на 
издадените от съдиите разпореждания още в деня, в който делото се предава в 
съответното деловодство, както и прецизното водене на деловодните книги.  

Не са направени препоръки от комисията. 
Докладът за резултатите от проверката е обсъден на Общо събрание на 

съдиите на 02.07.2020 година. 
 

Районен съд – Свиленград  

Докладът за резултатите от извършената проверка е изпратен на 
Районен съд – Свиленград на 09.06.2020 г., като в обобщението на същия е 
посочено, че в Районен съд – Свилeнград организацията на работа, 
показателите по отношение на движение, разглеждане и решаване на делата, 
изпълнението на влезлите в сила актове и работата на отделните служби е 
много добра. 

Не са направени препоръки от комисията. 
Докладът за резултатите от проверката е обсъден на Общо събрание на 

съдиите на 15.06.2020 година.  
 

Районен съд – Харманли  

Докладът за резултатите от извършената проверка е изпратен на 
Районен съд – Харманли на 09.06.2020 г., като в обобщение е посочено 

следното:  
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Комисията не е констатирала нарушения и пропуски в Районен съд – 

Харманли. Разпределението се извършва ритмично по време на постъпването 

на съответните преписки. Делата се разпределят по одобрения програмен 

продукт, като при проверка по дела, избрани на случаен принцип и 

сравнението им с разпечатка от архивите на програмата за случайно 

разпределение се констатира, че работата с нея отговаря на всички изисквания 
и правила. Писмените актове за разпределение отговарят на програмата в 
архива. Натоварването е равномерно, не са установени недостатъци при 

организацията на разпределение на делата през съдебната ваканция и 

равномерност на натоварването. През проверявания период всички съдии са 
със 100 % натовареност при разпределението на делата, а председателя на 
съда – 90 %. Работата по разпределението на постъпващите граждански и 

наказателни дела до края на проверявания прериод е била извършвана от 
административния ръководител на съда. Издадена е заповед в случай на 
отсъствието му от кой съдия да бъде заместван. 

Делата са разпределени пропорционално между съдиите. През 
проверявания период не е бил изменян индивидуалният процент на 
натовареност на административния ръководител и съдиите и Общи събрания 
на съдиите по този въпрос не са били провеждани. 

Комисията извърши проверка и на организацията на работата в Районен 

съд – Харманли в насока недопускане случаите на неизготвяне на съдебни 

актове по дела в срок над един месец. Ежемесечно се изготвят проверки в тази 

насока, като административният секретар изготвя писмени докладни до 

председателя. Такъв подход, а най-вече и личната отговорност на работещите 
в Районен съд – Харманли съдии, дават добри резултати и не се допуска 
необосновано забавяне на делата. 

При заповедните производства не се констатираха пропуски и 

нарушения. Съдията-докладчик се произнася в сроковете, предвидени в ГПК. 

В заключение, е направен извод, че в Районен съд – Харманли е 
създадена отлична организация на работа. След постъпването на книжата в 
съда се спазват сроковете при образуването на делата, разпределението на 
докладчици, насрочване и разглеждането на делата. Воденето на деловодните 
книги в Районен съд – Харманли, организацията на административната 
дейност също са на ниво. Постигнати са максимално добри резултати при 

изготвянето на съдебните актове в разумен срок.  

Не са направени препоръки от комисията. 
Докладът за резултатите от проверката е обсъден на Общо събрание на 

съдиите на 12.06.2020 година.  
 

Районен съд – Ивайловград  

Докладът за резултатите от извършената проверка е изпратен на 
Районен съд – Ивайловград на 09.06.2020 г., като в обобщение е посочено, че 
в Районен съд – Ивайловград организацията на дейността е много добра. При 

проверката комисията не открива нарушения при водене на книгите. 
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Постъпилите дела се разпределят чрез програмата за случайно разпределение 
на делата съобразно поредността на постъпването им. Случайният избор на 
делата се осъществява стриктно съобразно изискванията на нормативните 
актове. 

Не са направени препоръки от комисията. 
Докладът за резултатите от проверката е обсъден на Общо събрание на 

съдиите на 15.06.2020 година.  
 

2.3. Планови проверки от звеното за Вътрешен одит на Висшия 

съдебен съвет 

 

Районен съд – Хасково 

В съответствие с одобрения с решение на ВСС по Протокол № 2 от 
30.01.2020 г. Годишен план дейността на Дирекция „Вътрешен одит“ и 

заповед № ВСС – 8634/24.08.2020 г. на представляващия ВСС, през 2020г. в 
Районен съд – Хасково се извърши одитен ангажимент за даване на увереност 
в Районен съд – Хасково. Одитният ангажимент за всички процеси обхвана 
периода от 01.01.2019г. до момента на извършването му. 

В резултат от извършените проверки е изразено следното одиторско 

мнение: 
Бюджетният ресурс се планира и отчита съгласно нормативните 

изисквания. Приходите от дейността се администрират съгласно 

нормативните изисквания. Всички разходи /плащания/ от бюджетната и 

набирателната сметка се администрират съгласно нормативните изисквания. 
Утвърдените параметри по бюджета на съда са спазени и е постигнато добро 

финансово управление и законосъобразно разходване на бюджетните 
средства. Въведените от ръководството контролни процедури дават разумна 
увереност, че дейността на съда се осъществява в съответствие със 
законодателството, вътрешните актове и договори. Контролните механизми в 
рамките на финансово - счетоводната система са адекватни и ефективни и тя 
осигурява надеждност и всеобхватност на финансово - счетоводната 
информация. Въведените контролни механизми са осигурили в достатъчна 
степен законосъобразност на процесите свързани с активите и тяхното 

опазване. Политиките и процедурите по отношение на човешките ресурси са в 
съответствие с действащите нормативни и вътрешни актове. Процесите 
осъществявани от специализираната администрация, които попадат в обхвата 
на ангажимента са организирани и се извършват в съответствие с 
нормативните изисквания. Вътрешния контрол по отношение на одитираните 
процеси е организиран и се извършва в съответствие с нормативните 
изисквания. Прилаганите контролните дейности осигуряват 
законосъобразното извършване на одитираните процеси и ограничават 
проявлението на рисковете. По отношение на някои от разработените 
вътрешни правила в РС – Хасково бе констатирано несъответствие с 
нормативни изисквания, поради несвоевременно актуализиране. 
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Констатираните пропуски, посочени в раздел II от Доклад за извършен 

одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ – 2007 в Районен съд–

Хасково са с нискорисков характер, не оказват влияние върху дейността на 
съда и още по време на одитния ангажимент от ръководството на съда са 
предприети мерки за отстраняването им. 

В заключителната част на Доклада са дадени следните препоръки: 

1. Да се  извърши проверка по прекратени/приключили и унищожени 

изпълнителни дела за установяване на документите удостоверяващи 

произхода, вносителите и предназначението на наличните суми в 
набирателната сметка на съда. При наличие на суми с неустановен произход, 

предназначение или непотърсени от вносителите в законоустановения срок да 
се трансферират в приход на бюджета на съдебната власт. 

2. Установените по време на ангажимента суми в размер общо на 2 916 

лева да се трансферират в приход на бюджета на съдебната власт. 
Изпълнение на препоръките: 
По време на одитния ангажимент е назначена комисия, която да 

извърши проверка за наличието на суми по прекратени/приключили и 

унищожени изпълнителни дела, които подлежат на конфискация и изготви 

доклад с констатациите, които да представи за утвърждаване и предприемане 
на по-нататъшни действия на административния ръководител на съда. 

Изготвен е доклад от назначената комисия с предложение сумата от 2 

916 лева да се конфискува и трансферира. Със заповед № АД-124/24.09.2020 

г. е наредено да се прехвърлят паричните средства от набирателната в 
транзитната сметка на съда и да се трансферират към ВСС. Сумата от 2 916 

лева е трансферирана в приход на бюджета на съдебната власт с платежно 

нареждане на 25.09.2020 година. 
Като заключение: одиторския екип счита така предприетите действия за 

адекватни и приема препоръката за изпълнена. 
Към одитния доклад е приложена таблица с препоръки за подобряване 

на дейността в пет точки, като посочените в тях като установени 

несъответствия са с ниво на риск „Нисък“ и по всяка една от тях са 
предприети действия по време на одитния ангажимент и препоръките се 
приемат за изпълнени по време на одита. 

На 12.10.2020 г. е получен Предварителен одитен доклад за извършен 

одитен ангажимент за увереност ОАУ-2007г. в Районен съд – Хасково. В 

предоставения 7-дневен срок от връчването на предварителен одитен доклад, 

не е изпращано становище по същия, поради което се счита за окончателен. С 

решение по протокол № 28 от заседание, проведено на 19.11.2020 г. Пленумът 
на Висш съдебен съвет приема резултатите - констатации, изводи и одобрява 
изпълнението на препоръките по време на извършване на одитния 
ангажимент за даване на увереност в Районен съд – Хасково. 
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Районен съд – Димитровград 

През отчетния период, в съответствие с одобрения годишен план на 
одитните ангажименти на дирекция „Вътрешен одит“ с решение на ВСС по 

протокол №2/30.01.2020 г. на Висш съдебен съвет и заповед №ВСС- 

5479/09.06.2020 г. на представляващия ВСС, е извършен одитен ангажимент 
за увереност в Районен съд- Димитровград в периода 05.06.2020 г. – 

26.06.2020 г. 
Одитният ангажимент обхваща за финансово-счетоводната информация 

периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г., а за останалите процеси към момента 
на извършването му. 

Според одиторското мнение, извършените действия в съда по 

отношение на планиране на бюджетния ресурс са в съответствие с 
нормативните изисквания, администрирането на бюджетния ресурс в PC – 

Димитровград е в съответствие с нормативните изисквания. Действащата 
счетоводна система е изградена в съответствие с разпоредбите на Закона за 
счетоводството. Отчетите за касово изпълнение на бюджета на съда, са 
изготвени в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси. 

Вътрешният контрол е осигурил надеждна информация за съставянето на 
годишния финансов отчет на съда. Политиките и процедурите по отношение 
на човешките ресурси са в съответствие с действащите нормативни и 

вътрешни актове, кадровите и личните трудови досиета на съдиите, 
държавния съдебен изпълнител, съдията по вписванията и съдебните 
служители са комплектовани с изискуемите се документи. Процесите в 
специализираната администрация, включени в обхвата на одитния 
ангажимент се извършват в съответствие с нормативните изисквания и 

вътрешните актове, с изключение на допуснатите слабостите посочени в 
раздел II от доклада. 

Въведените от ръководството контролни дейности дават разумна 
увереност, че административно-управленските процеси в съда се 
осъществяват в съответствие със законодателството, вътрешните актове и 

договори. 

Констатираните слабости, посочени в доклада са с нискорисков 
характер и не оказват влияние върху административно- управленските 
процеси в съда. 

- По време на одитния ангажимент е издадена заповед №РД-13-

161/16.06.2020г., с която административния ръководител на PC- 

Димитровград определя екип, който да извърши преглед на СФУК в съда, в 
срок до 30.09.2020 г. 

- По време на одитния ангажимент е издадена заповед №РД-13-

161/16.06.2020 г., с която административния ръководител на PC- 

Димитровград, утвърждава актуализация на вътрешни правила за извършване 
на предварителен контрол за законосъобразност. Препоръката е изпълнена. 
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Районен съд – Харманли 

Съгласно заповед № ВСС-9712/24.09.2020 г. на представляващия ВСС в 
периода 28.09.2020 г. до 09.10.2020 г., в Районен съд – Харманли, е извършен 

одит, като констатациите в одитния доклад са, че в Районен съд – Харманли 

извършените действия в съда по отношение на изготвяне на бюджетна 
прогноза и проект на бюджет на съда са в съответствие с нормативните 
изисквания. Администрирането на приходите и разходите е в съответствие с 
нормативните изисквания. Действащата счетоводна политика е изградена в 
съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството. Вътрешният 
контрол е на отлично ниво и е осигурил надеждност на информацията за 
съставянето на годишния финансов отчет на съда. Отчетите за касово 

изпълнение на бюджета на съда, са изготвени в съответствие с изискванията 
на Закона за публичните финанси. 

Управлението и стопанисването на съдебното имущество е в 
съответствие с нормативните изисквания. Утвърдени са и се прилагат 
политики и практики по управление на човешките ресурси, които са създали 

условия за отлична организация на работа и етично поведение на персонала в 
съда. Процесите извършвани в специализираната администрация, които са 
обхванати по време на одитния ангажимент са в съответствие с нормативните 
изисквания. В РС – Харманли са създадени условия за законосъобразно и 

целесъобразно управление, адекватно и етично поведение на персонала в 
съда. Въведените контролни дейности са адекватни и се прилагат ефективно. 

Разписаната система за мониторинг на финансовото управление и контрол е 
адекватна и ефективна. Системите за финансово управление и контрол 

/вътрешния контрол/ обхващат всички процеси и дейности в съда и са в 
съответствие със Закона за финасовото управлен контрол в публичния сектор 

/ЗФУКПС/. 

В Доклада не са дадени препоръки за работата в РС – Харманли. 

 

Районен съд – Ивайловград 

През месец октомври 2020 г. е извършен вътрешен одит от дирекция 
”Вътрешен одит” на ВСС в Районен съд – Ивайловград. Резултатите от него 

като цяло са били положителни. Указаните препоръки се изпълняват.  
 

2.4. Други проверки  

 

Районен съд – Хасково 

През отчетната 2020 г. е извършена тематична проверка на мерките за 
защита на класифицираната информация в Районен съд – Хасково. В акта от 
проверката на контролния орган е констатирано, че в организационната 
единица е създадена организация и е изградена система за защита на 
класифицираната информация, като със същия са дадени няколко 

предписания от контролния орган. По повод на дадените предписания са 
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издадени съответните организационни заповеди от административния 
ръководител и същите са изпълнени в дадения срок. 

 

През месец ноември 2020 г. в Районен съд – Хасково е извършена 
проверка по Закона за електронните съобщения от Комисията за контрол над 

службите за сигурност, прилагането и използването на СРС при Народното 

събрание на Република България по отношение на производствата по ЗЕС 

през 2020 г. На контролния орган са били предоставени всички изискани във 
връзка с проверката документи и справки, като към настоящия момент не е 
постъпил писмен резултат от извършената проверка, обективиран в съответен 

доклад/акт от извършена проверка.    
 

3. Движение на делата в районните съдилища 

 

През 2020 година, районните съдилища работиха в условията на 
пандемия, извънредно положение в страната, а след това и в извънредна 
епидемична обстановка, което неизбежно повлия на работата им и 

резултатите. 
 

В Районен съд – Хасково през 2020 година са постъпили общо 1225 

наказателни дела от всички видове, като 4 от тях са върнати от по-горна 
инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия. От тях НОХД 

са 320, НЧХД – 26, НАХД по чл. 78а НК – 58, частните наказателни дела – 

448, делата от административно-наказателен характер – 373. При останали 

несвършени в началото на отчетния период 123, годишният брой на 
наказателните дела за разглеждане е бил 1348 (от тях НОХД – 362). 

Свършените наказателни дела в този съд са 1216 (от тях НОХД – 319), от 
които със съдебен акт по същество – 857 и с прекратяване – 359. До 3 месеца 
приключват 85% (1037 от 1216) от всички наказателни дела в РС –  Хасково. 

При НОХД свършените в горния срок са 85 %, НЧХД са само 46 %, а при 

делата от административно-наказателен характер – 72 %. По реда на гл. 29 

(със споразумение) са приключили 241 НОХД, а 8 НОХД са прекратени и 

върнати на РП – Хасково в резултат на допуснати на досъдебното 

производство отстраними съществени процесуални нарушения (2.51 % от 
общо свършените НОХД). Върнато на прокуратурата е и 1 дело по 78а от НК. 

По реда на бързото и незабавното производство са били разгледани общо 112 

НОХД, а по реда на глава 27 от НПК – съкратеното производство – 38. При 

общ брой на съдените лица по НОХД – 317, в Районен съд – Хасково през 
отчетния период са постановени две изцяло оправдателни присъди по НОХД 

и една частично оправдателна присъда, при която единият от подсъдимите е 
признат за виновен и е осъден, а вторият от подсъдимите е признат за невинен 

и е оправдан по повдигнатото му обвинение, а през 2019 г. няма постановени 

изцяло оправдателни присъди по НОХД, а само една частично оправдателна 
присъда, при която единият от подсъдимите е признат за виновен и осъден, а 
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вторият е признат за невинен и е оправдан. През 2018 г. оправдателните 
присъди са 4, а през 2017 г. е била постановена само 1 оправдателна присъда.  

През отчетния период в РС – Хасково няма образувани дела със значим 

обществен интерес, но има редица такива, предизвикали медиен интерес, а въз 
основа на отразяването им – и обществен отзвук и реакция, но не в степен да 
доведе до накърняване на независимостта на съдия от органа на съдебната 
власт. 

През отчетната 2020 година са постановени общо 307 осъдителни 

съдебни акта, от които 295 са влезли в законна сила – с влезли в сила 
осъдителни присъди са приключили 54 НОХД и 241 НОХД с определение за 
одобряване на споразумение за решаване на делото по реда на чл. 381 и чл. 

384 от НПК, разпределени по видове престъпления по глави от НК, както 

следва: 
Гл. ІІ – Престъпления против личността –  8 бр. 

Гл. ІІІ – Престъпления против правата на гражданите –  7 бр. 

Гл. ІV – Престъпления против брака, семейството и младежта – 15 бр. 

Гл. V – Престъпления против собствеността – 65 бр. 

Гл. VІ – Престъпления против стопанството – 10 бр. 

Гл. VІІ – Престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната системи – 0 бр. 

Гл. VІІІ – Престъпления против дейността на държавни органи и 

обществени организации – 6 бр. 

Гл.  ІХ – Документни престъпления – 5 бр. 

Гл. Х – Престъпления против реда и общественото спокойствие – 2 бр. 

Гл. ХІ – Общоопасни престъпления – 189 бр. 

Гл. ХІІ – Престъпления против отбранителната способност на 
Републиката – 0 бр. 

Гл. ХІІІ – Военни престъпления – 0 бр. 

Гл. XIV – Престъпления против мира и човечеството – 0 бр. 

През 2020 г. по внесените от прокуратурата обвинителни актове са 
образувани 133 НОХД, по които са постановени 43 осъдителни присъди (без 
постановените присъди по неприключилите дела от предходен период), от 
които 34 са влезли в сила. От образуваните по внесен обвинителен акт 
съдебни производства, 47 дела са приключили с определение на съда за 
одобряване на споразумения за решаване на делото (без неприключилите дела 
от предходен период). По внесени в съда за разглеждане споразумения за 
решаване на делото по реда на чл. 381 от НПК са образувани 185 НОХД, от 
които приключили с влязло в сила определение са 180 НОХД. 

Влезлите в сила осъдителни присъди през отчетния период са 56 броя (в 
това число и по дела от предходен период). Осъдените лица в края на 
отчетния период са 313, от които 50 лица са осъдени с влезли в сила присъди, 

а 246 лица по силата на одобрено от съда споразумение за решаване на 
наказателното производство. 
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Постъпилите в съда за 2020 г. граждански и административни дела от 
всички видове са 3217, като 18 от тях са върнати от по-горна инстанция за 
продължаване на съдопроизводствените действия. От тях: по реда на чл. 410 

от ГПК и чл. 417 от ГПК – 1664, искови по общия ред – 859, производства по 

310 от ГПК – 19, административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 85, частни 

граждански дела – 587, други граждански дела – 3.  При заварени несвършени 

в началото на годината 584 такива дела, общо гражданските и 

административни дела за разглеждане са 3801. За цялата 2020 г. в Районен съд 

– Хасково са свършени общо 3166 граждански и административни дела, от 
които решени по същество – 2673 и прекратени – 493. 87 % от всички 

свършени дела продължават като време за разглеждане не повече от 3 месеца, 
като за гражданските дела по общия ред този показател е 61 %. Броят на 
всички обжалвани граждански и административни дела е бил 241, а на 
висящите в края на годината – 635. 

Обобщените статистически данни сочат, че за 2020 г. в Районен съд – 

Хасково всички постъпили дела са били 4442 (в т.ч. 22 върнати от горна 
инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия), а за 
разглеждане са били общо 5149 дела, при общ брой свършени дела за 
годината 4382 (от тях 87 % в срок до 3 месеца). Останали несвършени в края 
на отчетния период са 767 дела.  

 

За отчетната година и за периода от сравняваните години, движението е: 
година постъпили за разглеждане свършени 

2017 г. 4804 5237 4826 

2018 г. 4828 5239 4660 

2019 г. 5495 6074 5367 

2020 г. 4442 5149 4382 

 

Сравнението на показателите по години сочи, че е налице спад в обема 
на работа в сравнение с предходните три години и през отчетната 2020 г. 
постъпленията са по-малко от тези през 2019 г. със 1053, с 386 по-малко в 
сравнение с 2018 г. и с 362 по-малко в сравнение с 2017 г. 

Делата за разглеждане през 2020 г. са също по-малко от тези през 2019 г. 
с 925 дела, по-малко от тези през 2018 г. с 90 и с 88 по-малко от тези през 
2017г.  

Свършените през 2020 г. са с 985 дела по-малко от тези през 2019 г., с  
278 дела по-малко от тези през 2018 г. и с 444 по-малко дела от тези през 
2017г.  

Сравнението на показателите по години сочи, че е налице спад на 

постъпилите дела, делата за разглеждане и свършените дела в сравнение 
с предходните три години.  
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В Районен съд – Димитровград през 2020 година са постъпили общо 

592 наказателни дела от всички видове, като от тях няма върнати от по-горна 
инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия. От тях НОХД 

са 181, НЧХД – 10, НАХД по чл. 78а НК – 36, частните наказателни дела – 

189, делата от административно-наказателен характер – 176. При останали 

несвършени в началото на отчетния период 61, годишният брой на 
наказателните дела за разглеждане е бил 653 (от тях НОХД – 200). 

Свършените наказателни дела в този съд са 558 (от тях НОХД – 169), от които 

със съдебен акт по същество – 426 и с прекратяване – 132. До 3 месеца 
приключват 84 % (469 от 558) от всички наказателни дела в РС –  

Димитровград. При НОХД делът на свършените в горния срок е 89 %, при 

НЧХД този дял е 60 %, а при делата от административно-наказателен 

характер- 64 %. По реда на гл. 29 (със споразумение) са приключили 109 

НОХД, а 1 НОХД е прекратено и върнато на РП – Димитровград в резултат на 
допуснати на досъдебното производство отстраними съществени процесуални 

нарушения. По реда на бързото и незабавното производство са били 

разгледани общо 16 НОХД, а по реда на глава 27 от НПК – съкратеното 

производство – 16. В Районен съд – Димитровград през отчетния период не са 
постановени  оправдателни присъди по НОХД. При общ брой на съдените 
лица по НОХД – 188, осъдени са били 176, а оправдани – няма.  

През отчетния период в РС – Димитровград няма образувани дела с 
висок обществен интерес.  

През отчетната 2020 година са приключили общо 169 НОХД. 176 са 
осъдените лица в края на отчетния период, както следва: 

Гл. ІІ – Престъпления против личността –  5 бр. 

Гл. ІІІ – Престъпления против правата на гражданите – 9 бр. 

Гл. ІV – Престъпления против брака, семейството и младежта – 4 бр. 

Гл. V – Престъпления против собствеността – 40 бр. 

Гл. VІ – Престъпления против стопанството – 1 бр. 

Гл. VІІ – Престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната системи – 0 бр. 

Гл. VІІІ – Престъпления против дейността на държавни органи и 

обществени организации – 3 бр.  

Гл. ІХ – Документни престъпления – 6 бр. 

Гл. Х – Престъпления против реда и общественото спокойствие – 0 бр. 

Гл. ХІ – Общоопасни престъпления – 108 бр. 

Гл. ХІІ – Престъпления против отбранителната способност на 
Републиката – 0 бр. 

Гл. ХІІІ – Военни престъпления – 0 бр. 

Гл. XIV – Престъпления против мира и човечеството – 0 бр. 

Осъдителни присъди спрямо общ брой внесени прокурорски актове 
59/76 – 78 % 

Постъпилите в съда за 2020 година граждански дела от всички видове 
са 1642, като 2 от тях са върнати от по-горна инстанция за продължаване на 
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съдопроизводствените действия. От тях: по реда на чл. 410 от ГПК и чл. 417 

от ГПК – 970, искови по общия ред – 394, производства по 310 от ГПК – 30, 

административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 0, частни граждански дела – 

242, други граждански дела – 6. При заварени несвършени в началото на 
годината 220 такива дела, общо гражданските дела за разглеждане са 1862. За 
цялата 2020 г. в Районен съд – Димитровград са свършени общо 1660 

граждански дела, от които решени по същество – 1426 и прекратени – 234. 

90% от всички свършени дела продължават като време за разглеждане не 
повече от 3 месеца, като за гражданските дела по общия ред този показател е в 
размер на 64 %. Броят на всички обжалвани граждански дела е бил 104, а на 
висящите в края на годината – 202. 

Обобщените статистически данни сочат, че за 2020 г. в Районен съд – 

Димитровград всички постъпили дела са били 2234, а за разглеждане са били 

общо 2515 дела, при общ брой свършени дела за годината 2218 (от тях 89 % в 
срок до 3 месеца).  

За отчетната година и за периода от сравняваните години, движението е: 
година постъпили за разглеждане свършени 

2017 г. 2839 3031 2763 

2018 г. 2682 2950 2651 

2019 г. 2781 3078 2795 

2020 г. 2234 2515 2218 

 Сравнението на показателите по години сочи, че през отчетната година 
има спад в постъпленията на делата и те са с 547 по-малко в сравенение с 2019 

г., с 448 по-малко в сравнение с 2018 г. и със 605 по-малко в сравнение с 2017 

г. 
Делата за разглеждане през 2020 г. също са по-малко в сравнение с 

предходните три години, като в сравнение с 2019 г. те са с 563 по-малко, с 435 

по-малко в сравенение с 2018 г., а в сравнение с 2017 г. - с 516 по-малко. 

Свършените дела през 2020 г. са с 577 по-малко  в сравенение с 2019 г., 
с 433 по-малко в сравнение с 2018 г. и с 545 по-малко в сравнение с 2017 г.  

Сравнението на показателите по години сочи, че е налице спад на 

постъпилите дела, делата за разглеждане и свършените дела в сравнение 
с 2019 г., 2018 г. и 2017 г.  

 

В Районен съд – Свиленград през 2020 година са постъпили общо 835 

наказателни дела от всички видове. От тях НОХД са 407, НЧХД – 10, НАХД 

по чл. 78а НК – 20, частните наказателни дела – 172, делата от 
административно-наказателен характер – 226. При останали несвършени в 
началото на отчетния период 37, общ брой на наказателните дела за 
разглеждане – 872 (от тях НОХД – 421). Свършените наказателни дела в този 

съд са 800 (от тях НОХД – 387), от които със съдебен акт по същество – 397 и 

с прекратяване – 403. До 3 месеца приключват 94 % (749 от 800) от всички 

наказателни дела в РС –  Свиленград. При НОХД делът на свършените в 
горния срок е 95 %, при НЧХД този дял е 83 %, а при делата от 
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административно-наказателен характер – 87 %. По реда на гл. 29 (със 
споразумение) са приключили 340 НОХД, 3 НОХД са прекратени и са 
върнати на РП –  Свиленград в резултат на допуснати на досъдебното 

производство отстраними съществени процесуални нарушения и 3 са 
прекратени по други причини. По реда на бързото и незабавното 

производство са били разгледани общо 265 НОХД, по реда на глава 27 от 
НПК – съкратеното производство – 12. През отчетния период няма 
постановени оправдателни присъди по НОХД. При общ брой на съдените 
лица по НОХД – 438, осъдени са били 431, оправдани няма. Броят на 
наказателните дела, по които съдебните актове са били обжалвани или 

протестирани е 115. В края на отчетния период, несвършени са останали общо 

72 наказателни дела. 
През отчетния период в РС – Свиленград няма образувани дела със 

значим обществен интерес. 
През отчетната 2020 година с осъдителни присъди са приключили 41 

НОХД и 346 НОХД с определение за одобряване на споразумение за 
решаване на делото, 3 са върнати за отстраняване на допуснати нарушения на 
досъдебното производство и 3 броя са прекратени по други причини. 

Разпределени по видове престъпления по глави от НК осъдените лица 
по делата са, както следва: 

Гл. ІІ – Престъпления против личността –  16 бр. 

Гл. ІІІ – Престъпления против правата на гражданите – 6 бр. 

Гл. ІV – Престъпления против брака, семейството и младежта – 7 бр. 

Гл. V – Престъпления против собствеността – 34 бр. 

Гл. VІ – Престъпления против стопанството – 3 бр. 

Гл. VІІ – Престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната системи – 0 бр. 

Гл.VІІІ – Престъпления против дейността на държавни органи и 

обществени организации – 268 бр. 

Гл. ІХ – Документни престъпления – 28 бр. 

Гл. Х – Престъпления против реда и общественото спокойствие – 2 бр. 

Гл. ХІ – Общоопасни престъпления – 67 бр. 

Гл.ХІІ – Престъпления против отбранителната способност на 
Републиката – 0 бр. 

Гл.XIІІ – Военни престъпления – 0 бр. 

Гл.XIV – Престъпления против мира и човечеството – 0 бр. 

През 2020 г. са разгледани общо 421 бр. наказателни дела от общ характер, 
в т. ч. и останалите несвършени към 01.01.2020 г. от предходен период – 14 бр. 
От посочения брой разгледани дела, образуваните НОХД дела по внесените от 
прокуратурата обвинителни актове са 182 броя (съответно 14 броя по 
обвинителни актове, внесени преди 01.01.2020 г.), т. е. общо разгледани са 196 
НОХД, образувани по внесени обвинителни актове. 

Образувани през 2020 г. по внесени от прокуратурата в съда споразумения 
за прекратяване на наказателното производство са 225 НОХД, а внесените такива 
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преди 01.01.2020 г. са 0 броя, така общо разгледани НОХД по реда на чл. 382 
НПК са 225 броя. 

През 2020 г. всичко свършени са 387 НОХД.  
От общо разгледаните НОХД, образувани по обвинителен акт 196 броя, с 

осъдителна присъда са приключили 41 дела, а 340 са делата приключили в 
съдебната фаза по реда на чл. 384 от НПК с определение за одобряване на 
споразумение, 3 са прекратени, като внесените обвинителни актове са върнати на 
прокуратурата и 3 са прекратени по други причини. 

От общо разгледаните НОХД образувани по внесени споразумения по реда 
на чл.381 НПК са 225, свършени са 223 бр. дела с определение за одобряване на 
споразумението, 1 бр. е прекратено, поради неодобряване на споразумение и 1 
бр. е прекратено, поради неявяване на подсъдимия. 

В края на отчетния период са останали несвършени 34 НОХД, както 
следва: 29 дела по внесен обвинителен акт от прокуратурата и 5 броя с внесено 
споразумение за прекратяване на наказателното производство.  

Влезлите в сила осъдителни присъди са 27 броя, постановени по 27 НОХД 
от общо свършените. 

Съдените лица са 438, от които няма оправдани, а осъдените са 431. От 
осъдените по НОХД 431 лица, 388 са тези, осъдени с одобрено споразумение, а 43 
са осъдените лица с присъди. Осъдените непълнолетни лица са 13 на брой. 

Постъпилите в съда за 2020 г. граждански дела от всички видове са 
872. От тях: по реда на чл. 410 от ГПК и чл. 417 от ГПК – 460, искови по 

общия ред – 198, производства по 310 от ГПК – 6, административни дела по 

ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 6, частни граждански дела – 158, други граждански дела – 

44.  При заварени несвършени в началото на годината 193 такива дела, общо 

гражданските дела за разглеждане са 1065. За цялата 2020 г. в Районен съд – 

Свиленград са свършени общо 975 граждански дела, от които решени по 

същество- 788 и прекратени – 187. 89% от всички свършени дела продължават 
като време за разглеждане не повече от 3 месеца, като за гражданските дела 
по общия ред този показател е в размер на 71 %. Броят на всички обжалвани 

граждански дела е бил 259, а на висящите в края на годината- 90. 

Обобщените статистически данни сочат, че за 2020 година в Районен 

съд – Свиленград всички постъпили дела са били 1707, а за разглеждане са 
били общо 1937 дела, при общ брой свършени дела за годината 1775 (от тях 

91 % в срок до 3 месеца).  
 

За отчетната година и за периода от сравняваните години, движението е: 
 

година постъпили за разглеждане свършени 

2017 г. 1868 2033 1866 

2018 г.  1730 1899 1747 

2019 г.  2201 2354 2123 

2020 г.  1707 1937 1775 
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Сравнението на показателите по години сочи, че през отчетната година 
има спад в постъпленията в сравнение с предходните три години, като в 
сравнение с 2019 г. те са с 494 по-малко, в сравнение с 2018 г. са с 23 по-

малко и в сравнение с 2017 г. са със 161 по-малко.  

При делата за разглеждане през отчетната година също има спад в 
сравнение с предходната, като спрямо 2019 г. те са с 417 по-малко, а в 
сравнение с 2017 г. имаме спад с 96 дела, в сравнение с 2018 г. обаче се отчита 
увеличение с 38 дела, 

Свършените през 2020 г. са с 348 по-малко от тези през 2019 г., с 28 

повече от тези през 2018 г. и с 91 по-малко от тези през 2017 г.   
 

Сравнението на показателите по години сочи, че през отчетната 

година е налице спад в броя на постъпилите дела спрямо предходните три 

години, спад в делата за разглеждане спрямо 2019 г. и 2017 г., както и 

спад при свършените дела в сравнение с предходните 2019 г. и 2017 г.  

Има увеличение на делата за разглеждане и свършените дела през 
2020 г. спрямо 2018 г.   

 

В Районен съд – Харманли през 2020 г. са постъпили  общо 529 

наказателни дела от всички видове, като от тях няма върнати от по-горна 
инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия. От тях НОХД 

са 188, НЧХД – 13, НАХД по чл. 78а НК – 32, частните наказателни дела – 

185, делата от административно-наказателен характер – 111. При останали 

несвършени в началото на отчетния период 94, годишният брой на 
наказателните дела за разглеждане е бил 623 (от тях НОХД – 230). 

Свършените наказателни дела в този съд са 541 (от тях НОХД – 186), от които 

със съдебен акт по същество – 373 и с прекратяване – 168. До 3 месеца 
приключват 71 % (384 от 541) от всички наказателни дела в РС – Харманли. 

При НОХД делът на свършените в горния срок е в размер на 74 %, при НЧХД 

този дял е 29 %, а при делата от административно-наказателен характер – 29 

%. По реда на гл. 29 (със споразумение) са приключили 130 НОХД, а 10 

НОХД са прекратени и върнати на РП – Харманли в резултат на допуснати на 
досъдебното производство отстраними съществени процесуални нарушения. 
Върнато на прокуратурата е и 1 дело по 78а от НК. По реда на бързото и 

незабавното производство са били разгледани общо 7 НОХД, а по реда на 
глава 27 от НПК – съкратеното производство – 16. В Районен съд – Харманли 

през отчетния период е постановена една присъда, с която единият от двамата 
подсъдими е признат за виновен, а другият подсъдим е признат за невиновен 

и е оправдан. При общ брой на съдените лица по НОХД – 203, осъдени са 
били 189 и един е оправдан. Броят на наказателните дела, по които съдебните 
актове са били обжалвани или протестирани е 106. В края на отчетния период, 

несвършени са останали общо 82 наказателни дела. 
През отчетния период в РС – Харманли е образувано наказателно 

производство с висок обществен интерес, а именно НОХД № 403/2020 г. за 
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повдигнато обвинение срещу длъжностно лице /бивш Областен управител на 
Област Хасково/ по чл. 335, ал. 2, вр. ал.1 от НК – наводнението в с. Бисер 

през 2012 г., по което дело през отчетния период е имало насрочено едно 

съдебно заседание, което е отсрочено, поради обективна невъзможност за 
спазване на противоепидемичните мерки при разглеждането му. 

Към 01.01.2020 г. са останали несвършени 42 НОХД от тях образувани 

по внесени обвинителни актове 41 броя.  
През отчетната 2020 година са внесени 188 акта, от тях 102 обвинителни 

актове и 86 споразумения.   
Общо дела за разглеждане по внесени обвинителни актове през 2020 г. – 

143 НОХД. 

Общо дела за разглеждане по внесени споразумения за одобряване през 
2020 г. – 87 НОХД. 

От внесените с обвинителен акт НОХД и споразумения, с осъдителна 
присъда са приключили 42 броя, а едно НОХД е приключило с решение, с 
което подсъдимият е освободен от наказателна отговорност и му е наложено 

административно наказание, 130 броя са приключили със споразумение, 13 

броя са прекратени, като 10 от тях по внесени обвинителни актове са върнати 

за доразследване и 3 бр. са прекратени по други причини. 

 Структурата на наказаната престъпност по отношение на осъдените 189 

лица, разпределени по глави от НК, както следва: 
Гл. ІІ – Престъпления против личността – 14 бр. 

Гл. ІІІ – Престъпления против правата на гражданите – 2 бр. 

Гл. ІV – Престъпления против брака, семейството и младежта – 15 бр. 

Гл. V – Престъпления против собствеността – 37 бр. 

Гл. VІ – Престъпления против стопанството – 2 бр. 

Гл. VІІ – Престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната системи – 0 бр. 

Гл. VІІІ – Престъпления против дейността на държавни органи и 

обществени организации – 4 бр. 

Гл. ІХ – Документни престъпления – 5 бр. 

Гл. Х – Престъпления против реда и общественото спокойствие – 2 бр. 

Гл. ХІ – Общоопасни престъпления – 108 бр. 

Гл. ХІІ – Престъпления против отбранителната способност на 
Републиката – 0 бр. 

Гл. ХІІІ – Военни престъпления – 0 бр. 

Гл. XIV – Престъпления против мира и човечеството – 0 бр. 

Постъпилите в съда за 2020 г. граждански дела от всички видове са 
1478. От тях: по реда на чл. 410 от ГПК и чл. 417 от ГПК – 951, искови по 

общия ред – 247, производства по 310 от ГПК – 7, административни дела по 

ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ – 6, частни граждански дела – 267, други граждански дела – 

0. При заварени несвършени в началото на годината 169 такива дела, общо 

гражданските дела за разглеждане са 1647. За цялата 2020 г. в Районен съд – 

Харманли са свършени общо 1500 граждански дела, от които решени по 
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същество – 1210 и прекратени – 290.  92 % от всички свършени дела 
продължават като време за разглеждане не повече от 3 месеца, като за 
гражданските дела по общия ред този показател е в размер на 69 %. Броят на 
всички обжалвани граждански дела е бил 98, а висящите в края на годината – 

147. 

Обобщените статистически данни сочат, че за 2020 г. в Районен съд – 

Харманли всички постъпили дела са били 2007, а за разглеждане са били 

общо 2270 дела, при общ брой свършени дела за годината 2041 (от тях 87 % в 
срок до 3 месеца).  

 

 

За отчетната година и за периода от сравняваните години, движението е: 
 

година постъпили за разглеждане свършени 

2017 г. 1858 2007 1836 

2018 г. 1869 2040 1824 

2019 г. 1954 2170 1907 

2020 г. 2007 2270 2041 

 

Сравнението на показателите по години сочи, че е налице тенденция на 
увеличаване обема на работа в сравнение с предходните три години и през 
отчетната 2020 г. постъпленията са повече от тези през 2019 г. с 53, със 138 

повече в сравнение с 2018 г., а от тези през 2017 г. са повече с 149. 

Делата за разглеждане през 2020 г. също са повече от тези през 2019 г. 
със 100, с 230  повече в сравнение с 2018 г., а от тези през 2017 г. са повече с 
263. 

Свършените през 2020 г. са със 134 повече от 2019 г., с 217 повече от 
тези през 2018 г., а от тези през 2017 г. са повече с 205.  

 

Сравнението на показателите по години сочи, че е налице тенденция 

на увеличаване на постъпилите дела, делата за разглеждане и 

свършените дела в сравнение с предходните три години.  

 

В Районен съд – Ивайловград през 2020 година са постъпили общо 47 

наказателни дела от всички видове. От тях НОХД са 13, НЧХД – 3, НАХД по 

чл. 78а НК – 7, частните наказателни дела –  7, делата от административно-

наказателен характер – 17. При останали несвършени в началото на отчетния 
период – 12, годишният брой на наказателните дела за разглеждане е бил 59 

(от тях НОХД – 16). Свършените наказателни дела в този съд са 48 (от тях 

НОХД – 11), от които със съдебен акт по същество – 37 и с прекратяване – 11. 

До 3 месеца приключват 69 % (33 от 48) от всички наказателни дела в РС –  

Ивайловград. При НОХД, делът на свършените в горния срок е в размер на 73 

%, при НЧХД този дял е 0 %, а при делата от административно-наказателен 
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характер – 55 %. По реда на гл. 29 (със споразумение) са приключили 6 

НОХД, 1 НОХД е прекратено и върнато на прокуратурата в резултат на 
допуснати на досъдебното производство отстраними съществени процесуални 

нарушения. По реда на бързото и незабавното производство са били 

разгледани общо 2 НОХД, а по реда на глава 27 от НПК – съкратеното 

производство – 0. В Районен съд – Ивайловград през отчетния период няма 
постановени оправдателни присъди по НОХД. При общ брой на съдените 
лица по НОХД – 12 са осъдени 12 и няма оправдани. Броят на наказателните 
дела, по които съдебните актове са били обжалвани или протестирани е 9. В 

края на отчетния период, несвършени са останали общо 11 наказателни дела. 
През отчетния период в РС – Ивайловград няма образувани дела със 

значим обществен интерес. 
През отчетната 2020 година са приключили 11 НОХД, 4 с присъда, 6 с 

определение за одобряване на споразумение и 1 прекратено за доразследване.  
Делата за разглеждане (НОХД) през 2020 г. са 16, разпределени по 

видове престъпления по глави от НК, са както следва:   
Гл. ІІ – Престъпления против личността – 0 бр. 

Гл. ІІІ – Престъпления против правата на гражданите – 0 бр. 

Гл. ІV – Престъпления против брака, семейството и младежта – 1 бр. 

Гл. V – Престъпления против собствеността – 3 бр. 

Гл. VІ – Престъпления против стопанството – 0 бр. 

Гл. VІІ – Престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната системи – 0 бр. 

Гл. VІІІ – Престъпления против дейността на държавни органи и 

обществени организации – 5 бр. 

Гл. ІХ – Документни престъпления – 0 бр. 

Гл. Х – Престъпления против реда и общественото спокойствие – 1 бр. 

Гл. ХІ – Общоопасни престъпления – 6 бр. 

Гл.ХІІ – Престъпления против отбранителната способност на 
Републиката – 0 бр.    

Гл. ХІІІ – Военни престъпления – 0 бр. 

Гл. XIV – Престъпления против мира и човечеството – 0 бр. 

С влезли в сила осъдителни присъди са осъдени 4 лица, с определения за 
одобряване на споразумения са осъдени 8 лица, с решение по чл.78а НК са 
осъдени 6 лица и по НЧХД – 4 лица през отчетния период или общо осъдени 

22 лица.  
Постъпилите в съда за 2020 г. граждански дела от всички видове са 

149, от тях: по реда на чл. 410 от ГПК и чл. 417 от ГПК – 91, искови по общия 
ред – 33, административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ –  0, частни граждански 

дела- 17, други граждански дела – 8. При заварени несвършени в началото на 
годината 21 такива дела, общо гражданските дела за разглеждане са 170. За 
цялата 2020 г. в Районен съд – Ивайловград са свършени общо 144 

граждански дела, от които решени по същество – 109 и прекратени 35. 90% от 
всички свършени граждански дела продължават като време за разглеждане не 
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повече от 3 месеца, като за гражданските дела по общия ред този показател е в 
размер на 63 %. Броят на всички обжалвани граждански дела е бил 11, а на 
висящите в края на годината – 26. 

Обобщените статистически данни сочат, че за 2020 г. в Районен съд – 

Ивайловград всички постъпили дела са били 196, а за разглеждане са били 

общо 229 дела, при общ брой свършени дела за годината 192 (от тях 85 % в 
срок до 3 месеца).  

 

 

 

За отчетната година и за периода от сравняваните години движението е: 
година постъпили за разглеждане свършени 

2017 г. 198 241 202 

2018 г. 231 270 233 

2019 г. 222 259 226 

2020 г. 196 229 192 

 

Сравнението на показателите по години сочи, че през отчетната година 
се наблюдава спад на постъпилите дела в сравнение с последните три години 

като в сравнение с 2019 г. те са с 26 по-малко, спрямо 2018 г. са с 35 по-малко, 

а спрямо 2017 г. са с 2 по-малко.  

Делата за разглеждане през 2020 г. също са намалели в сравнение с 
предходните три години като в сравнение с 2019 г. те са с 30 по-малко, в 
сравнение с 2018 г. са с 41 по-малко, а в сравнение с 2017 г. са с 12 по-малко.  

По отношение на свършените дела също се отчита спад в сравнение с 
предходните три години като през отчетната година те са с 34 по-малко в 
сравнение с 2019 г., с 41 по-малко в сравнение с 2018 г. и с 10 по-малко в 
сравнение с 2017 г. 

Сравнението на показателите по години сочи, че през отчетната 

година е налице спад при постъпилите дела, делата за разглеждане и 

свършените дела в сравнение с предходните три години. 

 

Изводи: При горните статистически данни средномесечната  

натовареност по щат (РС- Хасково – 10, РС- Димитровград – 6 , РС – 

Свиленград – 5, РС- Харманли – 4, РС- Ивайловград – 2) на съдиите от 
районните съдилища в окръга е, както следва: 

съд постъпили за разглеждане свършени 

РС- Хасково 37.02 42.91 36.52 

РС- Димитровград 31.03 34.93 30.81 

РС- Свиленград 28.45 32.28 29.58 

РС- Харманли 41.81 47.29 42.52 

РС- Ивайловград 8.17 9.54 8.00 
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Действителната месечна натовареност, отчетена по показателите дела 
за разглеждане и свършени дела, дава още по-ясна представа за реалната 
работа в съдилищата: 

съд постъпили за разглеждане свършени 

РС- Хасково 41.44 48.04 40.88 

РС- Димитровград 37.53 42.25 37.26 

РС- Свиленград 29.67 33.67 30.85 

РС- Харманли 42.23 47.76 42.94 

РС- Ивайловград 8.17 9.54 8.00 

 

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

Сравнението на показателите по години сочи, че в РС – Хасково, РС – 

Димитровград, РС – Свиленград и РС – Ивайловград постъпилите дела, делата 
за разглеждане и свършилите дела през отчетната 2020 година са по-малко от 
тези през 2019 година, а само в РС – Харманли са повече от тези през 2019 

година.  
Във всички районни съдилища от съдебния район на Окръжен съд – 

Хасково, с изключение на РС – Харманли, действителната натовареност през 
2020 година на съдиите на база „дела за разглеждане” и „свършени дела” е 
намаляла в сравнение с 2019 година. 

Във всички районни съдилища от съдебния район на Окръжен съд – 

Хасково, с изключение на РС – Харманли, натовареността по щат през 2020 

година на съдиите на база „дела за разглеждане” и „свършени дела” е 
намаляла в сравнение с 2019 година. 

Има разлика в натовареността по щат и действителната натовареност 
през отчетния период само в Районен съд – Хасково и Районен съд – 

Димитровград, тъй като през цялата година съдиите не са работили в пълен 

състав.  
В РС – Хасково е по-голяма действителната натовареност от 

натовареността по щат, поради незаетата щатна бройка за длъжността „съдия“ 

и командироване на съдия в Административен съд – Хасково.  

В РС – Димитровград е по-голяма действителната натовареност от 
натовареността по щат, поради командироване на съдия в Административен 

съд – Хасково.  

 

4. Сграден фонд и информационно осигуряване 
 

4.1 Сграден фонд 

 

Районен съд – Хасково е настанен в сградата на Съдебната палата, 
която се стопанисва от Окръжен съд – Хасково. В предоставените за ползване 
на Районен съд – Хасково помещения, са осигурени много добри условия за 
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работа на съдиите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията 
и съдебните служители. 

РС – Хасково разполага с три съдебни зали. Има регистратура за 
класифицирана информация. 

 

Районен съд – Димитровград  

РС – Димитровград разполага с три съдебни зали на първия етаж. 

Оборудвана е регистратура за класифицирана информация. 
Сградата, в която се помещава РС – Димитровград беше собственост на 

Община Димитровград. С определение № 46/16.01.2017 г. по гражданско дело 

№ 410/2015 г. по описа на ОС – Хасково е одобрена спогодба, с която Община 
Димитровград признава правото на собственост на Държавата върху сграда с 
идентификатори 21052.1015.74.1 и 21052.1015.74.2, представляваща 
четириетажна масивна сграда с предназначение - административна, делова 
сграда.  

Изпратени са били писма до Висш съдебен съвет и Министерство на 
правосъдието, с искане за предприемане на процедурата по чл. 15 от ЗДС.  

Актуализиран е подписаният на 06.07.2017 г. споразумителен протокол, 

с който е постигнато споразумение за ползването на помещенията от първите 
три етажа от описаните идентификатори, от Районен съд – Димитровград, 

Районна прокуратура – Димитровград (понастоящем Районна прокуратура – 

Хасково, ТО – Димитровград), Окръжна прокуратура – Хасково (като 

представител на Окръжен следствен отдел при същата прокуратура), Агенция 
по вписванията – Служба по вписванията – Димитровград и ОЗ“Охрана“, 

които ще ползват един вход, а последният четвърти етаж, на който е местната 
структура на НОИ ще ползват отделен вход и стълбища.  

След приключилата процедурата по архитектурното заснемане на 
сградата, са обособени отделни идентификатори на помещенията, които 

идентификатори се въвеждат в споразумителния протокол. Предстои 

предоставянето за ползване на помещенията, описани в протокола със 
съответните идентификатори. 

Забавянето на придвижването на тази документация отново е 
затруднило исканията, свързани с необходимото ремонтиране и обновяване на 
сградния фонд. И през отчетния период са били извършени само спешни 

ремонти, които не е било възможно да се отложат. 
 

Районен съд – Свиленград  

Сградата, в която се помещава съда е публична държавна  собственост и 

е построена през 1981 година. През 2008 г. й е извършен основен ремонт. 
Сградата е на три етажа със застроена площ от 319 кв.м. и се отоплява с 
природен газ.    

Около 70 % от партерния етаж е зает от РП – Свиленград, към чиито 

помещения има обособен отделен вход, а на втория етаж Агенцията по 

вписванията ползват два кабинета. 
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Условията в сградата са оптимални за правораздаване, за дейността на 
съдебните служители и за ефективно обслужване на гражданите. 

РС – Свиленград разполага с три съдебни зали. Оборудвана е 
регистратура за класифицирана информация. 

През 2020 г., след направени искания до ВСС, са отпуснати средства и е 
бил извършен текущ ремонт на три работни помещения на трети етаж и на две 
помещения на партера, обзаведено е било работно място, както и е било 
доставено и монтирано ново видеонаблюдение на сградата на съда, паник 
бутони и окабеляване.  

През отчетната година е бил извършен авариен ремонт на 
отоплителната инсталация на сградата, поради настъпила на 03.02.2020 г. 
авария.  

Сградата не е пригодена за достъп на лица в неравностойно положение. 
Съществува рампа, чрез която се осъществява достъпа само до партерния 
етаж, но деловодствата и съдебните зали се намират на горния етаж, поради 

което предстои да се направи искане до ВСС за осигуряване на средства.  
С решение по протокол № 10/18.03.2020 г. на Комисия „Бюджет и 

финанси“, след направено през 2019 г. искане, са отпуснати средствата в 
размер на 80 000 лева с ДДС за проектиране и изграждане на паркинг за 
автомобили в поземления имот, в който е разположена сградата на съда.  

Поради създалото се извънредно положение в страната, процедурата за 
обявяване на обществена поръчка е стартирана на 11.06.2020 г., а на 
19.08.2020 г. е сключен договор за възлагане на обществена поръчка между 
Районен съд – Свиленград и „Европът 2005“ ООД - Хасково. На 10.11.2020 г. 
фирмата-изпълнител е уведомена, че вече има издадено разрешение и е 
възможно да бъде съставен протокол за откриване на строителна площадка. 
На 11.11.2020 г. от изпълнителя „Европът 2005“ ООД – Хасково е получено 
писмо, видно от което, предвид настъпващия зимен сезон и очакваното 
влошаване на среднодневната температура е необходимо строителните работи 
да бъдат отложени за следващата година, при благоприятни температурни 
условия, тъй като те са от особено значение за качеството на обекта, 
подлежащ на изграждане. По тази причина е направено искане с изх. № 
61578/11.11.2020 г. до ВСС за прехвърляне на предоставените средства за 
2021 г. През 2021 г. предстои изграждането на паркинг за автомобили. 

Предстои и подновяване на искането за отпускане на средства за 
изграждане на страничен вход на сградата, осигуряващ пряк достъп до 
паркинга. 

 

Районен съд – Харманли  

Значително е подобрено състоянието на сградния фонд. Сградата е 
санирана, с подменена дограма и пригодена за нуждите на съда отоплителна 
инсталация. Въпреки това, проблемите със сградния фонд остават, тъй като 

строената през 1933 година Съдебна палата към настоящия момент не 
отговаря на нарасналите потребности от работни помещения.  
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РС – Харманли разполага с две съдебни зали.  

Има регистратура за класифицирана информация. 
Обособено е помещение в мазето на съда за временен престой на 

задържаните и лишените от свобода лица. В съда няма адвокатска стая.  
През 2020 г. е извършен частичен ремонт на „Съдебно-изпълнителна 

служба“, поради протичане на покрива. 
Сградата не позволява достъп на лица с увреждания, поради което е 

необходимо отпускане на финансови средства от ВСС.  

 

Районен съд – Ивайловград е настанен в сграда, държавна 
собственост, която е на три етажа с избени и тавански помещения. На първия 
етаж са разположени съдебна зала, стая на РП – Ивайловград и сервизни 

помещения. На втория етаж има 6 работни помещения, три от които се 
ползват от районната прокуратура, две от съда и едно от Службата по 

вписвания. На третия етаж има 4 работни помещения, архив, сервизно 

помещение, санитарен възел и килер, като  последният се използва за архив на 
Службата по вписвания.  

РС – Ивайловград разполага с една съдебна зала. 
Това, че в сградата се помещават и РП – Ивайловград и Службата по 

вписвания – Ивайловград, създава известни пространствени затруднения.  
През 2019 г., с отпуснатите от ВСС средства, е бил извършен текущ 

ремонт на помещения, част от вътрешната среда на сградата. Включвали са 
СМР и освежаване на кабинети и общи помещения (коридори, стълбище, 
санитарен възел). 

През 2019 г. е осигурен достъп до първия етаж на сградата за хора с 
ограничена подвижност чрез подвижна рампа. 

През 2020 година не са извършвани ремонти.  

 

4.2. Информационно осигуряване  
 

Всички районни съдилища в съдебния район на Окръжен съд - 

Хасково: 

- имат собствени интернет-страници, съдържащи необходимата 
информация за гражданите, на които публикуват съдебните си актове и 

графици за съдебните заседания, които са унифицирани от 01.12.2019 г., 
когато в изпълнение на Проект „Доразвитие и централизиране на порталите в 
СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие” по 

Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд, се реализира унифициран шаблон за 
съдържанието на интернет страниците на съдилищата; 

- имат изградени локални мрежи и всички компютри са свързани и 

работят в мрежата на съответния съд;  

- осъществяват разпределението на делата на принципа на случайния 
подбор с програмния продукт чрез централизираната система за случайно 
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разпределение на делата (ЦССРД) до въвеждането на ЕИСС по утвърдения от 
ВСС график. От въвеждането на ЕИСС до 17.09.2020 г. разпределението на 
делата е извършвано чрез ЕИСС. От 18.09.2020 г. Пленумът на ВСС спира 
въвеждането на новообразувани дела в ЕИСС и разпределението на делата 
отново се извършва чрез ЦССРД; 

- въвеждат новообразуваните дела и работят с програма за управление 
на съдебни дела САС „Съдебно деловодство”. След въвеждането на ЕИСС до 

17.09.2020 г. новообразуваните дела се въвеждат в ЕИСС и по тях се работи 

със същата. От 18.09.2020 г. Пленумът на ВСС спира въвеждането на 
новообразувани дела в ЕИСС и въведените до този момент дела в тази 

система се довършват и обработват в нея, а новопостъпващите дела се 
въвеждат и образуват в САС “Съдебно деловодство“; 

- от 01.01.2017 г. във всички районни съдилища в съдебния район се 
създава пълен образ на електронна папка на съдебните дела в деловодната 
програма САС „Съдебно деловодство” на делата. От месец август 2020 г. на 
образуваните дела в ЕИСС се създава пълен образ на електронната папка в 
ЕИСС; 

- работят с програмен продукт „Съдебно-изпълнителна система „JES” (с 
изключение на РС- Ивайловград); 

- работят с информационна система CSCS “Бюро съдимост”; 

-  използват електронен обмен на информацията за бюрата за съдимост, 
справки чрез отдалечен достъп до НБД „ГРАО”,  информационната система 
на „Имотен регистър” и „Търговски регистър” на Агенция по впиванията; 

- работят по предаване на данни за наказателни дела и обвиняеми лица 
към Единната информационна система за противодействие на  престъпността 
(ЕИСПП);  

- използват компютърна правно-информационна система “АПИС” (с 
изключение на РС- Ивайловград, които използват “СИЕЛА”); 

- използват бизнес процесор web “КОНТО 66” за счетоводната дейност; 
- въведоха ПОС-терминални устройства и събират приходи, свързани с 

дейността на съда по транзитните си сметки и чрез картови плащания по чл. 4, 

ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой; 

- разполагат със звукозаписни системи в съдебните зали и водят 
паралелен аудиозапис на съдебните заседания; 

- в края на 2018 година е извършено надграждане на системата за 
управление на делата САС „Съдебно деловодство” с нови функционалности с 
цел осигуряване на електронен трансфер на данни към Единния портал за 
електронно правосъдие (ЕПЕП) и осигуряване на достъп до елекронните 
съдебни дела в ЕПЕП на страните по делата и техните представители. 

Системата поддържа ежедневен трансфер на данни, относно движението по 

гражданските и наказателните дела в съдилищата към Единния портал за 
електронно правосъдие (ЕПЕП), достъпени на адрес https://ecase.justice.bg/. 

Новата функционалност на системата за управление на делата предостави 
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възможност за бърз достъп на граждани до информация, е-услуги и е-
правосъдие чрез Единния портал за електронно правосъдие. 

След въвеждането на ЕИСС, която също поддържа ежедневен трансфер 

към ЕПЕП на данни за движението по гражданските и наказателните дела, 
образувани в нея, също се осигурява достъп до елекронните съдебни дела в 
ЕПЕП на страните по делата и техните представители. 

 

Районен съд – Хасково 

 

През 2020 г. са получени от ВСС 14 броя компютрни конфигурации, 

които са въведени в експлоатация. Въведени в експлоатация са и 2 принтера. 
Всички съдии, ДСИ, съдии по вписванията и съдебни служители 

работят на работни места, оборудвани с компютърни системи, с изключение 
на 4 съдебни служители на длъжност „чистач” и „призовкар”. Някои от 
работните места са оборудвани и със скенери, мултифункционални 

устройства и копирни машини.  

Към 31.12.2020 г. съдът разполага с 2 сървъра, 55 компютърни системи, 

2 преносими компютъра, 2 копирни машини, 11 мултифукционални 

устройства, 28 принтера, 1 цветен лазерен принтер, 11 скенери - осем от които 

високоскоростни, 13 бр. UPS, три системи за паралелен аудио запис на 
съдебни заседания.  

Следва да се отбележи, че компютърната техника в съда работи 

ежедневно при пълно натоварване, а това ускорява амортизацията й. 

Наложително е своевременно осигуряване на непрекъсваеми токозахранващи 

устройства (UPS) за възловите работни места.  
За покриване изцяло нуждите на съда за обезпечаване на работния 

процес със съвременна и надеждна компютърна техника през 2021 година, 
следва да бъдат предприети действия за закупуване такава.  

След изграждането през месец май 2020 г. на видеоконференция в 
съдебна зала № 1 на ОС – Хасково, предвид епидемичната обстановка, с цел 

намаляване рисковете от заразяване и разпространение на COVID-19, 

наказателните дела от общ характер, по които подсъдимият е в място за 
лишаване от свобода, се разглеждаха чрез видеоконферентна връзка със 
съответния затвор. 

Предвид епидемичната обстановка, с цел намаляване рисковете от 
заразяване и разпространение на COVID-19, съдебна зала №4 е оборудвана 

през 2020 г. за разглеждане на наказателни производства по мерки за 
процесуална принуда в открито съдебно заседание с участието на обвиняемия 
чрез интернет видеовръзка с Регионална служба „Изпълнение на наказанията“ 

– Хасково, през комуникационното приложение „Skype“.  

За работните заплати се използва програмен продукт “Аладин”. 

Районен съд – Хасково разполага със софтуерен продукт за синтез на 
реч SpeechLab 2.0, който преобразува писмения текст в говор. 
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В съда са утвърдени и се прилагат Вътрешни правила за изпращане на 
съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес. В условията на 
стриктно спазване на мерките за превенция и ограничаване на 
разпространението на COVID-19, въпросът за връчване на призовки и 

съобщения по електронен път стана изключително актуален. Бяха въведени 

мерки в организацията на работа всички съобщения и книжа по делата да се 
връчват на посочения от страната електронен адрес, ако страната е поискала 
връчването да става по електронен път. 

Изпратените на електронни пощенски адреси на преписи от 
определения, протоколи от съдебни заседания, съдебно-технически 

експертизи по граждански, наказателни и изпълнителни дела, както и на 
книжа по производства по заявления за достъп до обществена информация по 

ЗДОИ,  през 2020 година е значителен, като по този начин максимално бързо 

се удовлетворяват исканията на страните по делата за бърз достъп до 

документи. 

Създадена е организация за обмяна по електронен път на искания до 

органите на НАП за справки за регистрирани трудови договори и служебни 

правоотношения в съответствие с изискванията на ГПК. 

 

Районен съд – Димитровград 

През 2020 г. са получени от ВСС 6 броя компютърни конфигурации. 

Направено е искане към ВСС за отпускане на средства за закупуване на 
4 скенера, тъй като наличните са недостатъчни. 

За работните заплати се използва програмен продукт “ОМЕКС”. 

 

Районен съд – Свиленград 

През 2020 г. са получени от ВСС 13 броя компютрни конфигурации и са 
закупени 4 принтера и 4 скенера. Така са подменени компютрите и 

мониторите на магистратите и съдебните служители, които работеха с ЕИСС.  

Оше през 2017 г. са доставени от ВСС 5 компютърни конфигурации, 3 

принтера и 5 скенера, а в края на  2018 г. е закупен сървър, 1 лазарен принтер 

и 8 UPS.  

Компютърната техника в съда работи ежедневно при пълно натоварване 
и това ускорява амортизацията й.  

За работните заплати се използва програмен продукт “Аладин”. 

В съдебна зала №1 през 2020 г. е монтирана техника за 
видеоконферентна връзка, предоставена от Министерство на правосъдието по 

Договор № 93-00-318/18.11.2019 г., с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в 
експлоатация на основно и съпътстващо оборудване за видеоконферетни 

връзки“ по проект “Изграждане на средства за видеоконферетни връзки и 

тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, 

включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“. 

 

 



 95

Районен съд – Харманли 

Техническото оборудване на съда осигурява изпълнението на 
служебните задължения на магистратите и служителите. Внедрени са и нови 6 

компютърни конфигурации.  

За работните заплати се използва програмен продукт  “ПОЛИКОНТ”. 

 

Районен съд – Ивайловград 

Разполага с необходимите за осъществяване на дейността 11 компютри, 

закупени още през 2015 г., 8 лазерни мултифункционални устройства, 11 UPS, 

2 скенера и 1 лаптоп, с който е обезпечена работата при изнесено съдебно 

заседание. 
Проблемите със сервизното обслужване на техниката са липсата на 

технически специалисти в района и отдалечеността му от сервизните 
центрове. За преодоляването им е сключен договор със специализирана 
фирма. 

За работните заплати се използва се програмен продукт “ ПОЛИКОНТ”. 

С програма "Лихви" работи „СИС”. 

 

VІI. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА НА 

СЪДИЛИЩАТА И ОБЕЗПЕЧЕНОСТТА НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН 

 

Предмет на тази част от годишния доклад е сравнение на показателите 
за натовареност на съдилищата в Хасковска област.  

 

1.Натовареност 

Най-добрата мярка за обема правораздавателна работа през годината е 
сравнението му с показателите5

 за средна месечна натовареност на съдия6
 за 

страната на равните по степен съдилища. Необходимо е да се сравняват не 
само данните за натовареност по щат, а и тези относно действителната 
натовареност, за да се получи вярна представа за реалното положение.  

По отношение на работата на Окръжен съд – Хасково, това сравнение 
е, както следва: 

- натовареността по щат 
 

Показател ОС - Хасково средно за страната 

+   СГС  + СпНС 

дела за разглеждане 10.44 11.99 

свършени дела 7.34 9.21 

                                            
4 Ползват се 1 основни показатели9 брой дела за разглеждане и брой свършени дела на съдия за 

месец- 
5 Към момента на изготвяне на доклада не са публикувани официалните данни на ВСС за 

цялата 1/1/г-+ поради което се ползват тези за 1/08г-+ оповестени на интернет страницата на 

Съвета- 
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, действителната натовареност 
  

Показател ОС - Хасково средно за страната 

+   СГС  + СпНС 

дела за разглеждане 12.16 14.59 

свършени дела 8.56 11.21 

 

Районен съд – Хасково следва да бъде сравняван с работата на другите 
районни съдилища в областните центрове. При такъв подход, данните са: 

 

- натовареността по щат 
 

Показател РС - Хасково средно за страната 

+ СРС 

дела за разглеждане 42.91 47.63 

свършени дела 36.52 38.44 

 

, действителната натовареност 
 

Показател РС - Хасково средно за страната 

+ СРС 

дела за разглеждане 48.04 56.90 

свършени дела 40.88 45.92 

 

Сравнението на обема от работа за останалите съдилища (РС – 

Димитровград, РС – Свиленград, РС – Харманли, РС – Ивайловград) е с 
тези на районните съдилища в страната, които са извън областни центрове: 

, натовареността по щат 
 

показател РС- 

Димитровград 

РС- 

Свиленград 

РС-  

Харманли 

РС- 

Ивайловград 

РС- 

средно 

за разгл. 34.93 32.28 47.29 9.54 37.43 

свършени  30.81 29.58 42.52 8.00 32.70 

 

, действителната натовареност 
 

показател РС- 

Димитровград 

РС- 

Свиленград 

РС-  

Харманли 

РС- 

Ивайловград 

РС- 

средно 

за разгл. 42.25 33.67 47.76 9.54 43.41 

свършени  37.26 30.85 42.94 8.00 37.92 
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2.Обезпеченост на съдебния район 

 

Мерило за кадровата обезпеченост на самите съдилища е 
съотношението на съдебните служители към магистратските щатове.  

В ОС – Хасково то е 2,11, при 2,05 средно за окръжните съдилища в 
страната за 2019 година.  

За районните съдилища в областните центрове този коефициент е 2,83 

за съотношението служители/съдии и 2,42 за съотношението служители/съдии 

и държавни съдебни изпълнители (по статистически данни за 2019 година на 
ВСС).  

За районните съдилища в страната, които не са в областни центрове, 
този коефициент е 4,06 за съотношението служители/съдии и 3,13 за 
съотношението служители/съдии и държавни съдебни изпълнители (по 

статистически данни за 2019 година на ВСС).   

 

Съотношението на броя на служителите към броя на съдиите в Районен 

съд – Хасково е следното: 

o 32 служители общо / 10 съдии – 3.2  

o 24 служители специализирана администрация / 10 съдии – 2.4  

o 8 служители обща администрация / 10 съдии – 0.8  

o 32 служители / 16 съдии, ДСИ и съдии по вписванията – 2 

o 32 служители / 13 съдии и ДСИ – 2.46  

 

Съотношението на броя на служителите към броя на съдиите в Районен 

съд – Димитровград е следното: 

o 22 служители общо / 6 съдии – 3.67 

o 17 служители специализирана администрация / 6 съдии – 2.83  

o 5 служители обща администрация / 6 съдии – 0.83  

o 22 служители / 9 съдии, ДСИ и съдии по вписванията – 2.44 

o 22 служители / 8 съдии и ДСИ – 2.75 

 

Съотношението на броя на служителите към броя на съдиите в Районен 

съд – Свиленград е следното: 

o 17 служители общо / 5 съдии – 3.4 

o 13 служители специализирана администрация / 5 съдии – 2.6  

o 4 служители обща администрация / 5 съдии – 0.8  

o 17 служители / 7 съдии, ДСИ и съдии по вписванията – 2.43 

o 17 служители / 6 съдии и ДСИ – 2.83 

 

Съотношението на броя на служителите към броя на съдиите в Районен 

съд – Харманли е следното: 

o 16 служители общо/ 4 съдии – 4 

o 12 служители специализирана администрация / 4 съдии – 3  

o 4 служители обща администрация / 4 съдии – 1  
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o 16 служители / 6 съдии, ДСИ и съдии по вписванията – 2.67 

o 16 служители / 5 съдии и ДСИ – 3.2 

 

Съотношението на броя на служителите към броя на съдиите в Районен 

съд – Ивайловград е следното: 

o 7,5 служители общо / 2 съдии – 3.75 

o 5 служители специализирана администрация / 2 съдии – 2.5  

o 2.5 служители обща администрация / 2 съдии – 1.25  

o 7,5 служители / 4 съдии, ДСИ и съдии по вписванията – 1.88 

o 7,5 служители / 3 съдии и ДСИ– 2.5. 

 

3. Забавени производства в ОС – Хасково и в районните съдилища 

от съдебния район 

 

Акцент е поставен върху съдебните производства, образувани преди 

01.01.2014 година, които не са приключили в първоинстанционните 
съдилища. Приоритетното им разглеждане от съдиите-докладчици и 

предприемане на всички необходими мерки за процесуално дисциплиниране 
на страните дадоха необходимите резултати. 

Видно от представените през месец януари 2021 година доклади и 

справки от административните ръководители на районните съдилища в 
съдебния район и от последните справки от Окръжен съд – Хасково, 

образувано преди 2014 година и неприключено съдебно производство към 

31.12.2020 година е само 1 в целия съдебен район – гражданско дело 

№3222/2013 година по описа на Районен съд – Хасково. 

Производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от 
ГПК до приключване с влязъл в сила съдебен акт на следствено дело 

№161/2013 г. по описа на ОСлО при ОП – Стара Загора. 
Ежемесечно се изискват справки за приключването му. Последната 

справка е изискана на 03.12.2020 г. и в получения на 11.12.2020 г. отговор се 
сочи, че наказателното производство по горепосоченото следствено дело не е 
приключило, производството е в досъдебна фаза на разследване, като срокът 
на разследване е удължен до 09.01.2021 година. 

 

 

VІІІ.  ОТЧЕТ И АНАЛИЗ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНОВЕТЕ 

ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2020 ГОДИНА НА РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В 

СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД - ХАСКОВО ПО 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА 

СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 2014 Г. – 2020 Г.  

 

Във връзка с решението на Съдийската колегия на ВСС по протокол 

№40/11.12.2018 г., с което са разкрити 18 щатни бройки за длъжност “Връзки 

с обществеността” в окръжните съдилища, които да обслужват и районните 
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съдилища в съдебните райони на съответния окръжен съд е проведен конкурс 
в ОС – Хасково.  

Считано от 07.01.2020 г. Елена Касабова е назначена на длъжността 
“Връзки с обществеността” с място на работа в Окръжен съд – Хасково, който 

служител обслужва и РС – Хасково, РС – Димитровград, РС – Свиленград, РС 

– Харманли и РС – Ивайловград. 

 

 В края на отчетния период се отчитат следните резултати по 

изготвените Планове за действие за 2020 г. на районните съдилища в 
съдебния район на Окръжен съд – Хасково по изпълнение на 
Комуникационната стратегия: 

 Районен съд - Хасково 

 През 2020 г. до обявяване на извънредно положение и последвалото 

обявяване на извънредна епидемична обстановка в страната, са провеждани 

работни срещи с представители на отделни органи на съдебната власт за 
постигане на консенсус и приемане на единна политика и стандарти за 
предоставяне на информация, за споделяне на добри практики в областта на 
публичната комуникация. Не са отчетени участия в работни групи. При и след 

обявяване на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка са 
провеждани редица срещи, при спазване на противоепидемичните мерки, с 
ръководители на органи на съдебната власт за координиране на работата на 
съдебните институции в условията на пандемия и съгласуване на съответните 
организационни мерки. 

 През 2020 г. са проведени 7 Общи събрания в присъствена или 

дистанционна форма, съобразно действащите противоепидемичните мерки и 

ограничения. 
Провеждани са ежеседмични, а при необходимост – и ежедневни срещи 

на председателя на съда и заместник-председателя със съдиите, както и общи 

събрания на съдиите по отделения, с цел обсъждане на работата, решаване на 
текущи проблеми, уеднаквяване на практика и други въпроси, касаещи 

дейността на съдиите и на съда като институция, като по време на обявено 

извънредно положение са се провеждали дистанционно чрез използване на 
мобилни комуникационни приложения. 

Провеждани са общи събрания и работни срещи на ръководството на 
съда със съдебните служители, както и между съдебните служители - общо и 

по звена, при възникнала необходимост за обсъждане на работата и проблеми, 

като време на обявено извънредно положение са се провеждали дистанционно 

чрез използване на мобилни комуникационни приложения. 
 Утвърдени са годишни планове за обучение на съдиите и на 

служителите. За повишаване на квалификацията си, през 2020 г. съдиите са 
участвали в 4 обучения, на които са обучени 3 съдии, а служителите в 12 

обучения, на които са обучени 15 служители. 

 Работещите в Районен съд – Хасково поддържат вътрешната 
комуникация помежду си чрез организиране на периодични извънработни 
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срещи от различен характер, като не може да бъде посочен точния им брой, 

поради липса на такава статистика. Ежедневно се осъществява комуникация с 
останалите съдилища с цел обмяна на добър опит и споделяне на добри 

практики, както на ниво ръководство и магистрати, така и на ниво съдебни 

служители. Постигната е много добра комуникация с останалите съдилища от 
Хасковския съдебен район, която се поддържа и надгражда непрекъснато, а 
така също и с голяма част от съдилищата в района на Апелативен съд - 

Пловдив. 
 Предвид действащите през по-голямата част от 2020г. 

противоепидемични мерки и ограничения, не са провеждани срещи с 
представители на медиите, нито обучения за журналисти и репортери, но е 
предоставяна регулярно информация по въпроси, относно дейността на съда.  

 На 14.05.2020 г. е проведен брифинг с участието на административните 
ръководители на ОС - Хасково и на РС - Хасково, във връзка с изтичането на 
обявеното в страната извънредно положение на 13.05.2020 г. и приетите с 
решение на Съдийска колегия към ВСС Правила и мерки за работа в 
съдилищата в условия на пандемия и издадените в тази връзка заповеди за 
организацията на работа в двата органа на съдебна власт. 

 На 12.02.2020 г. заместник-административният ръководител на съда е 
взел участие в заседание на Общинския съвет по наркотични вещества, където 

са обсъждани и въпроси във връзка със взаимодействието между 

институциите.  
На 25.02.2020 г. председателят на съда е взел участие в разширено 

пленарно заседание на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община 
Хасково, на която са обсъдени проект на отчет за дейността на комисията, 
проект за план за дейността за 2020 г., както и въпроси във връзка със 
взаимодействието между институциите.         

 На 23.10.2020 г. административният ръководител на съда, заместник-

административният ръководител и съдия Гроздан Грозев са взели участие в 
среща в гр. Пловдив за представяне и обсъждане на модел 4 за оптимизация 
на съдебната карта по проект „Създаване на модел за оптимизация на 
съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на 
ЕИСС“. 

След обявяване на извънредно положение и обявената след това 
извънредна епидемична обстановка, контактите и срещите ключови 

представители на професионалната общност по актуални теми са се 
осъществявали, съобразно действащите противоепидемични мерки и 

ограничения. 
 През 2020  г. РС – Хасково е продължил участието си като партньор по 

проект „Разработване и промотиране на правила за работа на органи за 
алтернативно решаване на спорове“, финансиран по Оперативна програма 
„Добро управление“ – BG05SFOP001-3.003-0061-C01, изпълняван от 
„Сдружение за правна помощ на потребителите“. През 2020г. са били 
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извършени заложените по проекта дейности: „Проучване за пренасяне на добри 

практики и събиране на данни за подпомагане на процеса на разширяване на 
въвеждането на алтернативно решаване на потребителски правни спорове”; 

„Разработване на първоначален вариант на правила за работа на органи за 
алтернативно решаване на потребителски спорове”; „Провеждане на 
обществени обсъждания и обучителни семинари със заинтересовани страни”; 

„Изготвяне на окончателен вариант на правила за работа на органи за АРС и 

алгоритъм за тяхното учредяване”, „Предоставяне на консултации за създаване 
на органи за АРС и получаване на обратна връзка и оценка от страна на 
гражданите и бизнеса за взаимоотношенията във връзка с процедурите за АРС”. 

Изпълнението на проекта е приключил през м. август 2020г., като в него са 
участвали Даниела Николова - зам. административен ръководител и съдия 
Петър Вунов, в качеството им на експерти по проекта. 

През 2020 г., в рамките на  Дейност 3 по проект „Общество за 
правосъдие“, реализиран в съвместно от Сдружение „Алианс за регионално 

сътрудничество и развитие“ - Хасково и „Фондация „Институт за право и 

правосъдие” по ОПДУ, е бил проведен „Обучителен семинар за съдебни 

заседатели по ключови за изпълнение на дейността им компетентности“ за 
формиране на ключови компетентности, необходими за ефективното 

изпълнение на дейността на съдебните заседатели при Районен съд – Хасково и 

при Окръжен съд – Хасково. Заложените цели по реализирания проект са 
възстановяване на общественото доверие към работата на съдебната система и 

целия спектър участници отговорни за провеждането на ефективен и прозрачен 

съдебен процес, в т.ч. съдебните заседатели представляващи „общественото 

начало“ в правораздаването, а самата Дейност 3 е изпълнена в подкрепа на 
постигането на Стратегическа цел 6: Повишаване на доверието към съдебната 
власт чрез обществено участие и прозрачност, Специфична цел 2: Осигуряване 
на реално обществено участие в правораздаването чрез института на съдебните 
заседатели, 6.2.2 Прозрачност на съдебните заседатели и гаранции срещу 
конфликт на интереси от Актуализирана стратегия за продължаване на 
реформата в съдебната система. Обучителният семинар за съдебни заседатели е 
проведен при спазване на всички противоепидемични мерки в периода 15 юни 

– 15 август 2020 година и включва четири учебни модула с четирима лектори: 

М. Петева - заместник – председател на ОС – Хасково, Стр. Димитров – съдия в 
ОС-Хасково, М. Коченджиева – административен секретар в РС – Хасково и 

Георги Станков – психолог.  
 През 2020 г. в Районен съд – Хасково не са провеждани тематични 

проучвания сред вътрешните целеви групи под формата на анкета,като 

събирането на информация за удовлетвореността от комуникацията, за идеи, 

предложения и подобрения се е осъществявало чрез провеждане на общи 

събрания и работни срещи между работещите в съда. По отношение на 
външните целеви групи е поставена на видно място в съда кутия за 
предложения, оплаквания и сигнали, както и електронна анкета, на 
разположение на потребителите на електронната страница на съда. През 2020 
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г. не са отчетени тематични професионални дебати по апелативни райони за 
обсъждане на съдебна практика. Не са предоставяни анализи, доклади, 

резюмета, становища, предложения на изпълнителната и законодателната 
власт по законопроекти и подзаконови нормативни актове. 

 През 2020 г., поради обявеното извънредно положение и извънредна 
епидемична обстановка, не са проведени традиционните вече за съда „Ден на 
отворените врати“ и свързаните с него инициативи, както и Образователната 
програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие“. Не са 
провеждани образователни кампании в учебни заведения и съвместни 

образователни програми. 

През 2020 г. е извършвано постоянно наблюдение и анализ на 
информацията в медиите касаеща дейността на съда и формираното в тази 

връзка обществено мнение. Не са били констатирани случаи на засягане на 
принципите във възприетите Стандарти за независимост на съдебната власт, 
които да налагат ръководството на съда да взема съответни мерки.  

Интернет страницата на съда е актуализирана ежедневно, редовно са 
публикувани прессъобщения във връзка с важни събития, инициативи и дела 
от обществен интерес.  

Заповедите на административния ръководител на съда за предприемане 
на съответните мерки по организацията на работа на съда в условията на 
пандемия, са своевременно публикувани на интернет-страницата на съда. 
Стремежът на ръководството е на интернет-страницата да се поддържа цялата 
актуална информацията за делата и работата на съда. Своевременно са 
подготвяни и публикувани и прессъобщения във връзка с образувани в 
Районен съд–Хасково дела с обществен интерес. 

 

 Районен съд – Димитровград  

 През изминалата 2020 г. броят на медийните изяви е сравнително малък. 

Не се наблюдава постоянен интерес от страна на медиите към дейността на 
Районен съд - Димитровград, което донякъде е обусловено от извънредната 
обстановка в страната. Отразено е встъпването в мандат на първата част от 
съдебните заседатели под формата на статия в DGNews на 09.01.2020г. със 
заглавие „12 съдебни заседатели положиха клетва в Районен съд“; Отразен е 
доклада на РС-Димитровград за 2019 г., като на 07.02.2020 г. статия със 
заглавие „Димитровградският съд на водещо място в страната през 2019 г.“ е 
издадена в сайта DGNews. 

 Поддържат се контакти с медиите на територията на община 
Димитровград и своевременно се изпращат покани за отразяване на събития. 
След назначаването на Елена Касабова на длъжност „Връзки с 
обществеността“ в Окръжен съд - Хасково, същата беше своевременно 

информирана за предаване към местните медии за предстоящи събития в 
съдебния район. По подходящ начин бяха оповестени от местните медии и 

мерките – предприети от ръководството на съда за ограничаване достъпа до 

сградата във връзка с разпространението на коронавируса. През отчетния 
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период публикуваната от медиите информация за дейността на съда като цяло 

не е достатъчна, с оглед извънредната ситуация в страната, но в същото време 
изнесената такава е достатъчно обективна, ясно и разбираемо поднесена, без 
залитания към сензационни заглавия, изведени от контекста, но не свързани с 
цялостната картина.    

 По време на извънредното положение и извънредната обстановка в 
страната, съобразявайки се с Решение на Съдийската колегия на Висшия 
Съдебен Съвет по протокол №16 от 19.05.2020г., свързано с взето на 
извънредно заседание във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, 
поради разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 
13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно 

положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб за социална 
дистанция, е издадена заповед № РД 13-143/26.02.2020г. на административния 
ръководител на Районен съд - Димитровград, с която е организиран достъпа в 
сградата на медии. Съгласно заповедта, при проявен медиен интерес, всеки 

представител на съответната медия подава писмена заявка за присъствие в 
открито съдебно заседание по образец на служебният имейл на съда. 
Постъпилата писмена заявка се докладва незабавно на съдията-докладчик по 

посоченото съдебно производство, който се произнася с писмено решение или 

мотивиран отказ за физически достъп в сградата, като при произнасяне от 
съдията- докладчик, същият следва да прецени възможността за спазване в 
съдебна зала на всички утвърдени противоепидемични мерки и ограничения. 
След произнасяне на съдията-докладчик, съдебният секретар по делото 

незабавно уведомява представителя на медията, като в случай на разрешение 
за достъп в Съдебна палата - Димитровград, изготвя списък на допуснатите до 

разглеждане на всяко конкретно дело на РС-Димитровград и го предава на 
служител от ОЗ “Охрана“- Хасково.  

 Обслужени са пет запитвания по Закона за достъп до обществена 
информация през отчетния период. 

 През отчетния период в РС-Димитровград не е бил проведен „Ден на 
отворени врати“, доколкото определената дата за провеждане на тази 

инициатива през месец април е съвпаднала с извънредното положение в 
страната и събирането на много хора в закрито помещение не беше възможно.  

Кампанията по Образователна програма „Съдебна власт- информиран 

избор и гражданско доверие, Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 
2019/2020 година, с партньор ПМГ “Иван Вазов“ Димитровград, също не се е 
състояла, поради извънредната обстановка в страната. Образователна 
програма „Съдебна власт- информиран избор и гражданско доверие. 
Отворени съдилища и прокуратури“ е изключително полезна за учениците, 
тъй като им дава реална и непосредствена възможност лично да се запознаят 
със структурата, органите и работата на съдебната система. По този начин се 
повишава доверието в съдебната власт и учениците могат да видят 
непосредствено работата на съдебните органи, като формират и повишат 
правната си грамотност и култура. Програмата трябва да продължи и в 
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бъдеще, тъй като по този начин учащите успяват да формират свое собствено 

мнение относно работата на съдебната система.  
  

 Районен съд – Свиленград  

 В изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт за 
периода 2014 г. – 2020 г. е утвърден от председателя на съда План за действие 
на Районен съд – Свиленград по изпълнение на Комуникационната стратегия 
за 2020 година. За разлика от предходните години, през отчетната 2020 г. 
реализирането му е затруднено, а и в някои аспекти невъзможно, поради 

пандемията от COVID-19 и свързаните с нея ограниченения. Поради което се 
осъществиха по-малко на брой дейности, в сравнение с предходните отчетни 

периоди.  

През отчетния период продължава да се поддържа интернет страница на 
Районен съд - Свиленград, в която ежедневно се публикува информация, 
касаеща работата на съда. Поддържа се и се актуализира и информационното 

табло в сградата на съда. Функциите „Връзки с обществеността“ през 
отчетния период се осъществяват от служителят, назначен на тази длъжност в 
Окръжен съд-Хасково Елена Касабова. Поддържат се и създадените през 
предходния отчетен период анкетни карти за гражданите, посещаващи 

сградата за отчитане бързината и качеството на правораздавателната дейност 
на Районен съд – Свиленград, както и достъпа до правосъдие и информация. 
Анкетни карти за попълване са поставени в кутия на партерния етаж в 
сградата, а в кутията до нея, гражданите могат да поставят попълнените от тях 

анкетни карти. Акетната карта е публикувана и на интернет страницата на 
съда. Практика е да се съобщава на представителите на медиите информация, 
представляваща обществен интерес - във връзка с или по повод на дейността 
на Районен съд - Свиленград, чрез служителят на длъжност „Връзки с 
обществеността“. Публикуват се прессъобщения за текущата дейност на 
Районен съд – Свиленград, в това число по теми, представляващи интерес за 
обществото.  

 

 Районен съд – Харманли  

 Практиката показва, че наказателните дела от общ характер 

представляват в най-голяма степен обществен интерес. Обществен интерес 
могат да представляват и наказателни дела от частен характер.  

През 2020 г. в РС – Харманли са постъпили две запитвания по ЗДОИ. 

 През 2020 г. не са организирани пресконференции и не са изпращани 

прессъобщения.  
 В  местните медии и на интернет-страницата на съда  е отразено 

встъпването на 13.01.2020 г. и на 24.07.2020 г. на съдебните заседатели, 

положили клетва в Районен съд – Харманли, както и проведеното  начално 

обучение на съдебните заседатели,  организирано съвместно с Националния 
институт на правосъдието, на което лектор е административния ръководител 

на ОС – Хасково. Отразено е и встъпването на Минка Китова на 17.11.2020 г. 
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в изпълнение на длъжността „административен ръководител-председател“ на 
Районен съд – Харманли за втори мандат.  

 За популяризиране на отделни инициативи на съда - новаторски и 

значими не само в регионален, но и национален мащаб, се помества 
прессъобщение на интернет страницата на съда. 

 Интернет-страницата на съда съдържа разнообразна и полезна за 
потребителите информация. Гражданите, ползващи този метод за извършване 
на справки, се информират по-подробно за местонахождението на съда, 
Тарифа №1 към Закона за държавните такси, списък на вещите лица, етичен 

кодекс на съдебните служители. Интернет-страницата на съда съдържа още и 

нформация за насрочените дела от обществен интерес и постановени съдебни 

актове. 
 Организирани посещения за граждани, желаещи да се запознаят по-

подробно с работата на институцията, провеждани в рамките на 
предварително обявен “Ден на отворените врати” през 2020г. не се състояха, 
поради усложнената епидемична обстановка в страната и взетите мерки за 
ограничаване разпространението на коронавирусна инфекция. 

 

Районен съд – Ивайловград 

В изпълнение на плана за действие на Районен съд – Ивайловград по 

Комуникационната стратегия на ВСС за 2020 г., е организиран ден на 
отворените врати на 12.05.2020 г., но не е отчетен интерес от гражданите към 

инициативата.  
През 2020 г. са регистрирани 2 искания за достъп до обществена 

информация, на които е отговорено. 

 

 

IХ. Практически проблеми при приложението на процесуалните 
закони и предложения за законодателни промени 

 

Както и в предходните отчетни периоди част от съдиите от районните 
съдилища формулират проблеми, свързани с усложненото администриране на 
гражданските дела. В тази връзка се посочва в докладите, че действията по 

движението на тези дела изисква значителен времеви ресурс, обемна 
техническа работа и множество произнасяния в закрити заседания. Отбелязва 
се, че тези затруднения в работата касаят основно заповедните производства и 

свързаните с тях искови производства по чл.422 от ГПК, като се акцентира 
върху особеностите в процеса на призоваване и последиците от връчването по 

реда на чл.47 от ГПК, нееднаквото прилагане от съдилищата на изменените и 

допълнени процесуални норми, както и задълбочаването на проблемите по 

администриране предвид задължението на съда да провери освен 

местоживеенето на длъжника, така и неговата месторабота, местослужене или 

място на осъществяване на стопанската дейност. В доклада на РС-Хасково е 
отбелязано, че с направените през 2019 година изменения в заповедното 
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производство са били увеличени сроковете за подаване на възражение от 
длъжника по чл.414 от ГПК и за обжалване на заповедта за изпълнение, но в 
същото време е запазен краткият срок за произнасяне от съда, в рамките на 
който следва да бъдат проверени данните за адресната регистрация на 
длъжника /предвид изискването за служебна проверка на местната 
подсъдност/, а от друга страна преценени предпоставките за основателност на 
заявлението, едната от които – наличие на неравноправна клауза в договор с 
потребител, предполага внимателен анализ на твърденията и доказателствата, 
а нерядко и преизчисляванено на дължимия размер. Идентичен проблем е 
формулиран и във връзка с приложението на новата разпоредба в чл.414а от 
ГПК и нейното тълкуване в аспекта на необходимостта от събиране на 
доказателства.   

Част от районните съдилища сочат проблеми, свързани и с прилагането 

на НПК и най-вече на разпоредбите, свързани с провеждането на 
разпоредителното заседание и насрочването на делото за съдебно заседание – 

момента, в който се конституират страните, необходимостта от стабилизиране 
на определенията по чл.248 ал.1 т.3 и т.6 от НПК /при предвидения съдебен 

контрол/ и задължението делото да бъде насрочено в 1-месечен срок или 

разгледано незабавно при посочените в чл.252 ал.1 от НПК условия. 
Отбелязва се, че нееднозначно е разрешаван въпроса за възможността на съда 
да наложи административно наказание, ако приеме, че деянието не 
представлява престъпление в случаите, при които административно-

наказателното производство е било прекратено на основание чл.33 от ЗАНН. 

Отново се формулира проблема, свързан с делата, изискващи образуването на 
частно административно дело в районния съд, като се аргументира 
необходимостта от изрична уредба на този вид дела в ПАС, както и на делата 
по чл.72 ал.4 от ЗМВР, предвид промяната на родовата подсъдност /на 
районен съд/. 

В доклада на Районен съд-Хасково е обоснована и нуждата от 
регламентация в НПК на хипотезите, при които се е оказало невъзможно 

веществени доказателства да бъдат върнати на правоимащите лица било 

защото тези лица не се явяват, за да получат вещите, било защото те изобщо 

не могат да бъдат намерени и информирани за акта на съда. В тази връзка 
правилно е отбелязано, че уреденото в чл.132 ал.2 от ПАС отнемане в полза 
на държавата следва да намери място в процесуалния закон, доколкото се 
касае за материя, уреждаща прехвърляне на вещни права.    

 

X. ОБЩИ ИЗВОДИ 

 

През 2020 г., както и в предходни отчетни периоди, всички съдии и 

съдебни служители от съдилищата в съдебния район положиха усилия за 
срочно и качествено осъществяване на правораздавателната работа. 
Постигнатите резултати сочат на добра организация и високо качество на 
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правораздаване в съдебния район. Наложената от 2012 година практика, от 
административния ръководител на ОС-Хасково да се изискват справки за 
просрочените съдебни актове от съдиите от районните съдилища и причините 
за това, продължава и към настоящия момент. В целия съдебен район 

съдебните актове се изготвят в законоустановения срок, като просрочията са 
по-скоро изключения и касаят конкретни съдии.  

Утвърдената щатна численост на съдиите във всички съдилища е 
оптимална, поради което не следва да се допуска неоснователно забавяне на 
производствата, както и неизготвяне в законоустановените срокове на 
съдебните актове. Както съдиите, така и съдебните служители са 
професионално подготвени и с достатъчно стаж, а и обобщавайки 

статистическите данни, изложени в настоящия доклад, може да се направи 

категоричен извод, че работата ни отговаря на заложените критерии за 
бързина и качество на правораздаването, успяваме да отстояваме принципите 
и гаранциите за независимост на съдебната система и утвърждаване 
върховенството на Закона, въпреки, че ежедневно сме изправени пред всички 

предизвикателства, в т.ч. динамиката на законодателните промени и 

общественото недоверие. 

През 2021 година предстои пенсиониране на двама съдии /от РС-

Свиленград и РС-Ивайловград/, но проблеми със заетите щатни бройки за 
съдии би бил на дневен ред в РС-Хасково и РС-Димитровград. 

Командироването на съдии от районните съдилища в Административен съд-

Хасково, съчетано с необявяване на конкурси за длъжността „младши съдия“ 

в ОС-Хасково, би се отразило върху сформирането на въззивни състави, както 

и невъзможността за командироване в районните съдилища при 

необходимост. Това неминуемо би се отразило и върху действителната 
натовареност на съдиите от тези съдилища. 

Усилията ни през следващия отчетен период следва да бъдат насочени 

основно към повишаване качеството на правораздаване, запазване на 
достигнатите стандарти за бързина на правосъдието и недопускане на 
необосновано забавяне на съдопроизводството, както и за улесняване достъпа 
до правосъдие от страна на гражданите, което да е предвидимо такова.  

 

 
гр. Хасково, 26.02.2021 г.  

 

ÌÈÃËÅÍÀ ÒßÍÊÎÂÀ                          

Административен ръководител, 
председател на ОС – Хасково 

 

 


