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Годишният отчетен доклад е изготвен на основание чл. 106, ал. 1, т. 14 от 

Закона за съдебната власт и в съответствие с Указания на Висш съдебен съвет за 

структурата и обхвата на годишните доклади и отразява дейността на Апелативен 

съд – Велико Търново, за прилагане на Закона и дейността на съдилищата.  

Апелативен съд – Велико Търново осъществява правораздавателната си 

дейност на територия от 17 921.40 кв. км, обхващаща централната част на Северна 

България и включваща пет административни области: Велико Търново, Габрово, 

Ловеч, Плевен и Русе, с брой на населението приблизително 1 017 909 души. 

На територията на апелативния район работят пет окръжни съдилища:  

Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе и  

20 районни съдилища:  

Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Павликени, Елена, Габрово, 

Дряново, Севлиево, Трявна, Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит, Плевен, Левски, 

Никопол, Червен бряг, Кнежа, Русе и Бяла. 

В годишния отчетен доклад за 2020 година, в аналитичен вид са представени 

данни, анализи и изводи, констатирани проблеми и конкретни предложения за 

дейността на съда, които са съпоставени с данните от 2018 и 2019 години. 

Представени и анализирани са данните от дейността на окръжните и районните 

съдилища в апелативния съдебен район – Велико Търново. 
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Основа за изводите за дейността на съдилищата от Великотърновския 

апелативен окръг през 2020 година са сведенията в годишните доклади и 

статистически отчети, както и годишните статистически отчети през последните 

три години на апелативния, окръжните и районните съдилища. 

Стремежът на този доклад е да даде обективна оценка за свършената 

работа, да анализира съществуващите проблеми и очертае тенденциите, като на 

тази база се направят предложения за подобряване на дейността. Докладът е 

изготвен с ясното съзнание, че съдържащите се в него анализи и оценки поставят в 

центъра на вниманието приоритетно интересите на българските граждани от 

ефективно и справедливо правораздаване. 

Следва да отбележим и също, че посочените данни за тази отчетна година не 

следва да служат в пълна степен за достоверни анализи и изводи за дейността на 

съда с оглед работата му през 2020 г. при въведеното извънредно положение, а в 

последствие обявената извънредна епидемична обстановка в страната. 
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І.1. Кадрова обезпеченост на съдии (незаети щатни бройки); 

движение на кадрите. 

 

Към 01.01.2020 г. Апелативен съд - Велико Търново е имал утвърдена щатна 

численост за 17 съдии, включително председател, двама заместник-председатели и 

14 съдии. 

Работата си през 2020 г. Апелативен съд – Велико Търново започна със заети 

единадесет съдийски бройки, както следва: Янко Янев - Административен 

ръководител – Председател,  Заместник на административния ръководител-

зам.председател и ръководител на Гражданско и търговско отделение Христина 

Даскалова, Заместник на административния ръководител – зам. председател и 

ръководител на Наказателно отделение – Корнелия Колева и съдиите 

разпределени в две отделения: Гражданско и търговско отделение – Янко Янев, 

Христина Даскалова, Даниела Делисъбева, Илияна Попова, Галя Маринова и 

Емануил Еремиев и Наказателно отделение – Корнелия Колева, Йорданка 

Неделчева, Румян Жеков, Петя Стоянова – Николова и Красен Георгиев. Свободни 

са били шест бройки за съдия, пет от които в Гражданското и търговско отделение 

и една бройка в Наказателно отделение.  

От 23.02.2020 г., с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 

по протокол № 6/18.02.2020 г., е освободен от длъжност „съдия” Румян Христов 

Жеков - съдия в Наказателното отделение, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ. 

От 05.07.2020 г., с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 

по протокол № 21/23.06.2020 г., е освободена от длъжност „съдия” Йорданка 

Петрова Неделчева - съдия в Наказателното отделение, на основание чл. 165, ал. 

1, т. 1 от ЗСВ. 

Поради силно намалената заета щатна численост на съдии, увеличения брой 

дела, кореспондиращ с второто място по натовареност сред апелативните 

съдилища в страната, председателят на Апелативен съд - Велико Търново извърши 

командироване на съдии от окръжните съдилища в съдебния район, в Апелативния 

съд. 

Командироването е осъществено и предвид обстоятелството, че четири от 

свободните съдийски щатни бройки са включени в провеждан от Висшия съдебен 
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съвет конкурс за повишаване в длъжност, който не е приключил (обн. с ДВ бр. 

38/08.05.2018 г.). 

Със Заповед № 468/12.10.2018 г. е командирована Диана Иванова Василева 

съдия в Окръжен съд - Габрово с ранг „съдия във ВКС и ВАС” за изпълнение на 

длъжността съдия в Наказателното отделение на съда, за срок от шест месеца, 

считано от 15.10.2018 г. Продължено е командироването й считано от 16.04.2019 г. 

до 12.07.2019 г., съгласно Заповед № 171/09.04.2019 г., а съгласно Заповед № 

328/12.07.2019 г. е удължен срокът на командироване за още шест месеца, считано 

от 15.07.2019 г. Съгласно Заповед № 18/15.01.2020 г. е продължено 

командироването й до края на годината, а съгласно Заповед  № 552/16.12.2020 г. 

за срок до 31.12.2021 г. Съдия Диана Василева и към настоящия момент изпълнява 

длъжността „съдия” в Наказателното отделение на Апелативен съд - Велико 

Търново.  

Със Заповед № 79/12.02.2019 г. е командирована Мая Пенева Пеева – 

Кожухарова - съдия в Окръжен съд - Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, 

на незаетата длъжност „съдия” в Гражданското и търговско отделение, считано от 

19.02.2019 г. до приключване на конкурса за повишаване и встъпване в длъжност 

на спечелилия кандидат. 

Поради предстоящо освобождаване от длъжност на съдията от Наказателно 

отделение Румян Жеков на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и изключването му 

от разпределение на дела, предвид невъзможността за сформиране на два състава 

в Наказателното отделение, е извършено командироване със Заповед № 

496/18.11.2019 г. на Пламен Николаев Попов - съдия в Окръжен съд - Габрово с 

ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за изпълнение на длъжността „съдия” в Наказателното 

отделение на Апелативен съд - Велико Търново, за срок от 02.12.2019 г. до 

01.09.2020 г. Със Заповед № 352/28.08.2020 г. е продължено командироването на 

съдия Попов до 02.09.2021 година. 

През 2020 година се извърши командироване на още двама съдии от 

Окръжен съд - Велико Търново в Апелативен съд - Велико Търново, които са 

класирани в конкурса за повишаване в длъжност „съдия” в Апелативен съд - Велико 

Търново, но същият все още не е приключил.  

Съдия Искра Пенчева Иванова с ранг „съдия във ВКС и ВАС” е командирована 

на незаетата длъжност „съдия” в Гражданското и търговско отделение, считано от 
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03.02.2020 г. до приключване на конкурса за повишаване и встъпването в 

длъжност „съдия” в Апелативен съд - Велико Търново. 

Съдия Димитринка Иванова Гайнова - Генчева с ранг „съдия във ВКС и ВАС” е 

командирована на незаетата длъжност „съдия” в Гражданското и търговско 

отделение на Апелативния съд, считано от 20.02.2020 г. до приключване на 

конкурса за повишаване и встъпването в длъжност „съдия” в Апелативен съд -

Велико Търново. 

Считано от 02.06.2020 г., съгласно решение на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет по протокол № 16/19.05.2020 г. съдия Янко Манолов Янев 

встъпи в изпълнение на длъжността „И.ф Административен ръководител -

председател” на Апелативен съд - Велико Търново, поради изтичане на първия му 

мандат и неприключила процедура за избор на административен ръководител. 

След освобождаване от длъжност на съдия Неделчева, поради пенсиониране, 

Апелативният съд остана с девет заети съдийски бройки, поради което и предвид 

необходимостта от попълване на втори наказателен състав, беше извършено 

командироване на съдия от Окръжен съд - Плевен. 

Съдия Александър Людмилов Григоров с ранг „съдия във ВКС и ВАС”  е 

командирован за изпълнение на длъжността „съдия” в Наказателното отделение на 

Апелативен съд - Велико Търново, считано от 05.10.2020 г. до 05.10.2021 г.  

В края на отчетния период в Апелативен съд – Велико Търново са свободни 

осем съдийски щатни бройки, пет от които в Гражданско и търговско отделение на 

съда и три в Наказателно отделение, т. е. почти 1/2 от щатната численост на съда 

за магистрати, е незаета. 

В края на отчетния период съдийският състав на Апелативен съд – Велико 

Търново е: И.ф. Административен ръководител – председател - Янко Янев, 

Заместник на административния ръководител – зам. председател и ръководител на 

Гражданско и търговско отделение – Христина Даскалова, Заместник на 

административния ръководител – зам. председател и ръководител на Наказателно 

отделение – Корнелия Колева, общо девет съдии, разпределени, както следва: в 

Гражданското и търговско отделение: съдиите Янко Янев, Христина Даскалова, 

Даниела Делисъбева, Илияна Попова, Галя Маринова и Емануил Еремиев и в 

Наказателното отделение съдиите: Корнелия Колева, Петя Стоянова – Николова и 

Красен Георгиев. 
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Съдиите от Апелативен съд – Велико Търново са с дългогодишен юридически 

и съдийски стаж и висока квалификация. Всички съдии от Апелативен съд - Велико 

Търново, в т.ч. и командированите, притежават най-високия ранг, с изключение на 

съдия Емануил Еремиев. 

 

 Име, Фамилия Ранг 
Юридически стаж Магистратски стаж 

Год. Мес. Дни Год. Мес. Дни 

Янко Янев ВКС и ВАС 22 3 16 21 3 16 

Христина Даскалова ВКС и ВАС 27 11 9 21 6 16 

Корнелия Колева ВКС и ВАС 26 8 5 26 2 5 

Йорданка Неделчева ВКС и ВАС 42 0 5 41 0 5 

Румян Жеков ВКС и ВАС 39 5 22 34 7 0 

Даниела Делисъбева ВКС и ВАС 38 4 0 37 4 0 

Илияна Попова ВКС и ВАС 37 8 4 31 7 21 

Галя Маринова ВКС и ВАС 30 2 0 29 2 0 

Петя Стоянова-Николова ВКС и ВАС 24 2 1 22 6 16 

Красен Георгиев ВКС и ВАС 25 10 2 18 4 1 

Емануил Еремиев АС 25 0 26 12 4 8 

 

 

При това кадрово състояние през отчетната година са отработени 170 

човекомесеци, изчислени съобразно указанията на Висш съдебен съвет. 

Натовареността по щат за 2020 г. по отношение на делата за разглеждане е 7.20,  

при 7.80 за 2019 г. и 7.93 за 2018 г., а по отношение на свършените дела е 5.80, 

при 6.64  за 2019 г. и  6.78 за 2018 г.  

Действителната натовареност на съда за 2020 г. е 8.64, при 9.88 за 2019 г. и  

10.04 за 2018 г. по отношение на делата за разглеждане, и 6.96 за 2020 г., 8.41 за 

2019 г., при 8.59 за 2018 г. по отношение на свършените дела. Натовареността на 

съдиите през отчетната година е запазила устойчива тенденция спрямо 

предходните години, поради големия брой постъпващи и решени дела, както и 

поради намаления съдийски състав. 
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І.2. Кадрова обезпеченост на съдебната администрация. Брой на 

служителите. 

 

Утвърденият щат за общата и специализираната администрация през 2020 

година беше от 25 служители, колкото и в края на 2019 година. 

Към 01.01.2020 година заетите щатни бройки бяха 24.  

Щатните длъжности в съдебната администрация са разпределени, както 

следва: 

Ръководни длъжности - 3 бр. - съдебен администратор, главен счетоводител, 

административен секретар;  

Специализирана администрация – 16 бр. – 3 бр. съдебни помощници, 1 бр. 

Зав. служба „Съдебно деловодство”, 6 бр. съдебни секретари и 6 бр. съдебни 

деловодители. 

Общата администрация на съда се състои от три експертни длъжности – 

системен администратор, връзки с обществеността и касиер-счетоводител и три 

технически длъжности – шофьор-домакин и два броя чистачи.  

В Служба „Съдебно деловодство”, работят шест съдебни деловодители и 

Завеждащия служба „Съдебно деловодство”. Един от съдебните деловодители 

завежда регистратурата на съда. 

От 03.02.2020 година е заета свободната щатна бройка съдебен помощник, 

като е назначена на нея Михаела Тюфекчиева, след спечелен конкурс, обявен със 

Заповед № 415/18.09.2019 г. на административния ръководител на съда. 

От м. март до края на годината съдебните служители от Апелативен съд - 

Велико Търново работиха в безпрецедентна обстановка, обуславяща се от 

предотвратяване на заразата от Covid-19 - обявено извънредно положение и 

извънредната епидемична обстановка, при стриктно спазване на правилата за 

работата на съда в условията на пандемия. Само проявената от тях дисциплина, 

инициативност, бързина, висока квалификация и професионален опит доведоха до 

изпълнение на служебните им задължения качествено и в срок, често пъти в 

намален състав. Освен пряката си работа, голяма част продължиха да изпълняват и 

допълнителни дейности, с които са натоварени, поради липса на щатове за тях. 

Въпреки това, при изпълнение на служебните си задължения, в отношенията си с 

колегите, гражданите и адвокатите, съдебните служители проявяват колегиалност, 
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работят за подобряване на качеството на административната дейност и 

обслужването на гражданите, включително и при предоставяне на електронните 

услуги, които извършва съда, при спазване изискванията на ЗСВ, Правилника за 

администрацията в съдилищата и Етичния кодекс на съдебния служител.  

 И през 2020 година функциите на „Служител по сигурността на 

информацията” продължиха да се изпълняват от съдебния администратор, който е 

определен и за финансов контрольор. Завеждащият служба „Съдебно деловодство” 

Марияна Тодорова завежда и регистратурата за класифицирана информация. 

Съдебният служител Недко Недялков на длъжност шофьор-домакин, извършва 

управлението на двата служебни автомобила, отчита и съхранява материалните 

запаси на съда, както и осъществява връчването на призовките и другите съдебни 

книжа в района на града по дела на Апелативен съд – Велико Търново. Съдебният 

секретар Тодора Пашова е определена за лице, което е отговорно за организиране 

на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове 

и превенция на тези рискове. Тя е натоварена да извършва различните видове 

инструктажи на съдиите и съдебните служители по безопасност и охрана на труда. 

Поради това, че в съда няма щатна бройка архивар, е натоварена да изпълнява и 

тези дейност. Контролът по обезличаване на личните данни на физическите лица 

по съдебните актове на Апелативен съд – Велико Търново, които се публикуват на 

интернет страницата на съда и на страницата на Уеб базирания интерфейс за 

публикуване на съдебни актове, се извършва от Пламен Караиванов – „Връзки с 

обществеността”. Той обобщава и справките за наблюдение на делата с висок 

обществен интерес, разглеждани от Апелативния съд – Велико Търново, районните 

и окръжните съдилища във Великотърновския апелативен район, и ги изпраща на 

Висшия съдебен съвет. Със заповед на административния ръководител Пламен 

Караиванов е назначен за длъжностно лице по защита на данните в Апелативен 

съд – Велико Търново, за обработването на лични данни, които съдът извършва в 

качеството му на публичен орган извън правораздавателната дейност, както и е 

избран да бъде представител на съдиите и съдебните служители в групата по 

условия на труд.  

От тримата съдебни помощници по щат - двама са разпределени към 

Гражданското и търговско отделение, а един – към Наказателното отделение на 

съда. От 03.02.2020 г., когато е заета и третата щатна бройка, съдебните 
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помощници са работили в пълен състав, като са изпълнявали възложените им с 

Вътрешните правила за организацията на работата на съдебните помощници в 

Апелативен съд – Велико Търново задължения. 

 Служба „Съдебно деловодство” се ръководи от Завеждащ служба и се състои 

от шест съдебни деловодители, четирима от които обработват гражданските и 

търговски дела, а един съдебен деловодител и Марияна Тодорова – Зав. служба 

„Съдебно деловодство” обработват наказателните дела. Съдебният деловодител 

Нели Кирилова-Боянова завежда регистратурата на съда, като освен работата по 

входящата и изходяща корреспонденция, извършва и сканирането на всички 

съществуващи и постъпващи по делата книжа, както и постъпващата и изготвена 

кореспонденция по административната дейност на съда. Тя приема и писмените 

заявления на страните по делата и техните процесуални представители, които 

желаят да ползват услугата за специализиран достъп до електронните досиета на 

делата в Апелативен съд – Велико Търново, както и заявленията за достъп до 

електронните съдебни дела и електронните съобщения в Единния портал за 

електронно правосъдие. Извършва проверка на самоличността на заявителите и ги 

запознава с Правилата за предоставяне и ползване на специализиран достъп до 

електронните досиета на делата. Поради липса на длъжността съдебен статистик, 

съдебната статистика се изготвя от съдебните деловодители по отделения и се 

обобщава от Завеждащ служба „Съдебно деловодство”.  Милена Петрова и Милка 

Василева са натоварени да получават и изготвят справки по дела от Националната 

база данни „Население”. Съдебните служители, обработващи наказателни дела, 

подават данни в Единната информационна система за противодействие на 

престъпността, а тази, които обработват делата по нестъстоятелност, извършват 

обмен на данни между деловодната система и Информационната система за 

производство по несъстоятелност на Министерство на правосъдието относно 

образувани дела за откриване на производство по несъстоятелност, както и 

основни данни за делата, приключили с обявяване в несъстоятелност на длъжника 

по определени текстове от ТЗ. 

 Апелтивен съд – Велико Търново бе определен за пилотен съд по 

внедряването и работата с Единната информационна система на съдилищата, 

разработена в рамките на проект „Създаване на модел за оптимизация на 

съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на 
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Единна информационна система на съдилищата” финансиран от ОП „Добро 

управление” на ЕС. Информационната система беше внедрена на 29.06.2020 г., от 

когато започна да се работи с нея в реална среда. Това повиши натовареността на 

съдебните служители като цяло и особено на съдебните деловодители. За да се 

изпълняват задачите в срок при осъществяване на дейността по отношение на 

регистрирането на съдебните книжа и обработването на делата се включиха и 

съдебните секретари, като един от тях – Милена Гушева шест месеца от годината 

работи в помощ на съдебното деловодство. При работата с програмата, освен 

основната дейност, която осъществяват с нея, съдебните деловодители констатират 

пропуски и обобщават предложения за необходимите промени и допълнения в 

ЕИСС с оглед оптимизиране на съответните работни процеси.  

 В първия работен ден на всеки месец съдебните деловодители от 

Наказателното и Гражданското и търговско отделения изготвят и представят на 

административния ръководител, с копие до съответните заместник- 

административни ръководители, следните справки по съдии относно насрочването, 

движението и приключването на делата за предходния месец: справка за 

ненасрочените дела в 15-дневен срок от образуването им с посочване на 

причините за това, и с данни има ли разрешение на заместник-председателя; 

справка за въззивните наказателни дела, по които първото по делото заседание е 

насрочено извън двумесечния срок по чл. 247а, ал. 2 от НПК с данни има ли 

разрешение на председателя; справка за спрените дела – основание за спирането; 

справка за делата с изтекъл законов срок от датата на обявяване на делото за 

решаване и непредадени в канцеларията на съда с изготвен съдебен акт с данни 

определен ли е нов срок за изготвянето на акта от заместник-председателя; 

справка за отложените дела – причини, продължителност на производство по 

делото Те следят върнатите от Върховния касационен съд, или приключилите в 

Апелативния съд – Велико Търново дела да се връщат своевременно на 

първоинстанционните съдилища за изпълнение на действията по чл. 98 от ПАС. 

Водят и Регистрите за отводите по ГПК и НПК, в които отразяват номерата на 

делата, по които е направен отвод, отведените съдии, датата на направения отвод 

и причините за него. 

 Съдебните секретари – 6 на брой, са разпределени, както следва: двама от 

съдебните секретари участват в съдебни заседания със съдебни състави, 
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разглеждащи наказателни дела, а трима – със съдебните състави, разглеждащи 

граждански и търговски дела, по предварително изготвен месечен график. При 

разглеждане на наказателните дела по чл. 64 и чл. 65 от НПК участват всички 

съдебни секретари, по график – изготвен от съдебния администратор. 

Петнадесет съдебни служители от Апелативен съд – Велико Търново имат 

разрешение да работят с класифицирана информация. Те работят в Регистратурата 

за класифицирана информация и по делата, които съдържат класифицирани 

материали. 12 съдебни служители, които работят с класифицирана информация са 

от специализираната администрация – 5 бр. съдебни деловодители, 6 бр. съдебни 

секретари, Завеждащ служба „Съдебно деловодство”. Достъп до класифицирана 

информация имат и съдебния администратор, който изпълнява функциите на 

служител по сигурността на информацията, административния секретар и 

системния администратор.  

Освен работата с внедрената ЕИСС през 2020 година, Апелативен съд - 

Велико Търново продължи да работи с деловодната информационна система за 

управление на съдебните дела „EMSG”, на „Декстро груп” ООД, по дела образувани 

преди 29.06.2020 г. 

В Апелативен съд - Велико Търново се намира сървърът, който събира 

заявките до ядрото на ЕИСПП за всички съдилища от Апелативен район - Велико 

Търново и изпълнява функцията на свързващо звено между деловодните програми, 

с които съдилищата са работили до въвеждането на ЕИСС, и ядрото. Същият 

сървър се използва и за централна точка и за безхартиения обмен между 

деловодните системи в апелативния район по дела, образувани преди въвеждането 

на ЕИСС.  

На интернет страницата на съда е оповестена процедурата по предоставяне 

на достъп до обществена информация. Публикувани са Вътрешните правила за 

достъп до обществена информация в Апелативен съд – Велико Търново и 

годишните отчети за постъпилите заявления до съда за предоставяне на достъп до 

обществена информация. 

Също на интернет страницата на съда и в съдебното деловодство на видно 

място е оповестена политиката на Апелативен съд – Велико Търново след влизане 

в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 
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обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и 

за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) 

утвърдена със заповед. на административния ръководител на съда.  

През 2020 г. са извършени проверки на наличността на делата в съдебното 

деловодство, наличността на веществените доказателства, както и годишна 

проверка на Регистратурата за КИ, от комисии, определени със заповед на 

административния ръководител на съда. При проверките не бяха установени 

изгубени или унищожени дела и веществени доказателства. 

Съгласно изискванията на чл. 343а от ЗСВ и чл. 137, ал. 4 от Правилника за 

администрацията в съдилищата съдебните служители от Апелативен съд – Велико 

Търново, с изключение на техническите длъжности, при постъпване на работа, и до 

15 май 2020 г. подадоха декларации за имущество и интереси. Няма подадени 

декларации извън определения от закона срок. 

 През 2020 г. продължиха ангажиментите на системния администратор на 

съда Светослав Данчев, определен от Висш съдебен съвет за част от Екипа за 

изпълнение на Дейност 3 „Разработване и внедряване на Единна информационна 

система на съдилищата“ на проект по Оперативна програма „Добро управление“ 

2014-2020 (ОПДУ), с наименование: „Създаване на модел за оптимизация на 

съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на 

Единна информационна система на съдилищата“, финансиран по Оперативна 

програма „Добро управление“ по бюджетна процедура BG05SFOP001-3.001 за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по силата на Договор 

№BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г. 

Той, заедно с административния ръководител на съда Янко Янев са членове 

на работната група, създадена с решения по т.т. 4.2, 4.4 и 4.5 от протокол № 

26/22.10.2010 г. на Пленума на ВСС, с цел последващ мониторинг по отношение 

изпълнението на предложенията за оптимизация на Единната информационна 

система на съдилищата и на работната група по актуализиране на 

поднормативните документи, издадени от ВСС съгласно Глава 18а от ЗСВ, 

сформирана с решение по т. 1 от протокол № 29/13.10.2020 г. на КПКИТ. 

Дейността на съдебните служители през 2020 година, както и на съда като 

цяло, беше белязана от работа в условия на пандемия (Covid-19) спазване на 

вътрешните правила за работа в такива условия и мерките, заложени в тях, за 
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ограничаване възможността от разпространение на заразата. Това наложи за 

период от два месеца – (16 март до 13 април) преустановяване разглеждането на 

определени видове дела, връчването на призовки и съдебни книжа, ограничаване 

посещенията в съда на граждани и адвокати, работа по графици за дежурства и от 

разстояние, работа с маски и други предпазни средства, предпазни прегради, 

дезинфекция, спазване на определена дистанция. В този период и до края на 

годината съдебните служители проявиха висока отговорност и дисциплина за 

предотвратяване възникването и разпространението на заразата в съда. Съдебните 

служители на длъжност „чистач” ежедневно извършваха основна дезинфекция на 

помещенията, като на всеки два часа се обработваха с дезинфектант определените 

критични точки в помещенията, свързани с потока от хора, кабинети на съдии и 

съдебни служители и съдебните зали. Служебните си задължения съдии и съдебни 

служители изпълняваха със защитни маски, осигурени дезинфектанти за тях и 

влизащите в деловодството и съдебните зали лица, спазване на необходимата 

дистанция. Периодично бяха извършвани инструктажи на личния състав по 

отношение на безопасното връчване на призовки и съдебни книжа, правилната 

хигиена, носенето на защитни маски, а на съдебните служители Салисе Шишкова и 

Валентин Червенков и за утвърдения алгоритъм на дезинфекционните мероприятие 

на работните места в обекти с обществено предназначение, които предоставят 

услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на Covid-19. 

Веднъж месечно бе извършвано ефективно тестване за заразяване с Covid-19 на 

съдебните служители, работещи на първа линия – на регистратурата на съда и при 

връчването на призовка и съдебни книжа. 

През 2020 година с отличие „Служебна благодарност и грамота” и парична 

награда в размер на основното месечно възнаграждение беше поощрен Светослав 

Данчев – Системен администратор за проявен висок професионализъм при 

разработване на Единната информационна система на съдилищата, нейното 

пилотно и редовно внедряване в съдилищата и отстраняване на пропуските, 

грешките и недостатъците в нея.  

С отличие „Служебна благодарност и грамота” и парични награди бяха 

поощрени и Салисе Шишкова и Валентин Червенков, изпълняващи длъжността 

чистачи, за проявен висок професионализъм при изпълнение на служебните си 

задължения по време на обявеното извънредно положение от 13 март до 13 май 
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2020 година, и обявената извънредна епидемична обстановка заради световната 

пандемия от Covid-19. 

По-голямата част от служителите в Апелативен съд – Велико Търново са с 

дългогодишен стаж като такива и опит. Познават работата във всички служби, 

което дава възможност за взаимозаменяемост при необходимост. Новоназначените 

през предходните години служители навлязоха сравнително бързо в работата с 

помощта на колегите си и се справят добре с възложените им задачи. 

Съдебните служители от Апелативен съд - Велико Търново изпълняват 

своите задължения отговорно и в срок, проявяват инициативност, колегиалност и 

поемат извънредна работа, като заместват отсъстващите си колеги, работят за 

подобряване на качеството на административната дейност и обслужването на 

гражданите при спазване изискванията на ЗСВ, Правилника за администрацията в 

съдилищата и  Етичния кодекс на съдебния служител. 

През отчетния период са вземани своевременно мерки за отстраняване на 

констатираните слабости в работата на служителите от помощните звена и 

канцелариите на съда. 

 

І.3. Квалификация на съдии и съдебни служители. 

 

Съдии 

През 2020 година съдиите от Апелативен съд - Велико Търново преминаха 

следните обучения: 

Янко Янев - Участие в заключителна конференция по проект: „Нова 

концепция за наказателна политика”, реализиран по ОПДУ; Участие в 

заключителна пресконференция по проект „Ефективен достъп до правосъдие”; 

Участие в обучение „Дисциплинарни правомощия на административните 

ръководители на съдилищата” . 

Галя Маринова - Участие в обучение „Практически въпроси, свързани с 

уеднаквяване на практиката при търговска регистрация” 

И през 2020 година, по инициатива на Апелативен съд - Велико Търново, 

съвместно с Националния институт на правосъдието, се проведе едно регионално 

обучение.  
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Участие в обучението „Практически въпроси по прилагането на Кодекса за 

застраховането” взеха всички съдии, разглеждащи граждански и търговски дела. 

Същото, предвид обявената извънредна епидемична обстановка, беше проведено 

дистанционно в електронна среда. 

Всички съдии от Апелативен съд - Велико Търново участваха в обучение, 

организирано от „Информационно обслужване” АД относно пилотното внедряване 

на Единната информационна система на съдилищата в съда.  

 

Съдебни служители 

През 2020 година съдебните служители от Апелативен съд – Велико Търново 

участваха в малък брой обучения. Това се дължи на въведеното извънредно 

положение и извънредна епидемична обстановка, които доведоха до 

непровеждането на голям брой присъствени обучения, организирани от НИП. В 

електронни дистанционни обучения през годината участваха: 

Мирослав Милов - съдебен помощник в „Актуални въпроси по приложението 

на законите за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти”, 

„Събиране, обработка и съхраняване на данни от електронни устройства. Основни 

характеристики. Проблеми във връзка с чл. 8 от ЕКПЧ и със защитата на личните 

данни”, „Условно предсрочно освобождаване”, „Практически проблеми по 

прилагането на чл. 218б от НК”, „Изменение на обвинението в наказателното 

производство”  

 Михаела Тюфекчиева - съдебен помощник в „Имуществени отношения 

между съпрузите. Нови моменти в правото на ЕС. Актуални проблеми, свързани със 

защита правата на децата и родителската отговорност. Производство по чл. 127а 

СК.; „Разпоредително заседание по НПК”, „Условно предсрочно освобождаване” 

,„Изменение на обвинението в наказателното производство”, „Практически 

проблеми по прилагането на чл. 218б от НК”.  

 Ирина Сидерова – административен секретар в „Езиковата култура в 

административната дейност на съдебните служители”.  

 Съдебните помощници Мирослав Милов, Христина Минекова и Михаела 

Тюфекчиева участваха и в планираното и организирано от Апелативен съд – 

Велико Търново регионално обучение, което в рамките на НИП се проведе за първи 
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път в електронна среда „Практически въпроси по прилагането на Кодекса за 

застраховането”. 

Преди пилотното въвеждане на Единната информационна система на 

съдилищата съдебните служители от Апелативен съд – Велико Търново преминаха 

задължително обучение за работа с нея, организирано от „Информационно 

обслужване” АД. Те участваха и в проведените в електронна среда допълнителни 

обучения за работа с ЕИСС през последното тримесечие на 2020 г., а които нямаха 

възможност да се включат в тях, се запознаха с обученията от предоставените от 

„Информационно обслужване” АД записи на проведените шест обучителни сесии. 

При проведеното атестиране на съдебните служители през месец ноември 

2020 година, всички съдебни служители бяха оценени с най-високата оценка 

„отличен”. Един съдебен служител беше повишени в ранг. През годината няма 

постъпили сигнали, жалби или предложения по отношение работата на съдебните 

служители. 
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І.4.  Предложения за промени в щата – мотиви. 

 

Съдии 

Щатната съдийска численост на Апелативен съд – Велико Търново се състои 

от 17 магистрати, разпределени в две отделения. През последните години 

постъплението на наказателни дела бележи устойчивост. През 2019 година са 

постъпили 412 наказателни дела, а са разгледани 454 дела. През 2020 г. 

постъплението от наказателни дела е 411 бр., а са разгледани 450 бр. Поради това, 

че постъплението на наказателни дела в апелативния съд бележи една трайна 

тенденция на устойчивост в последните години, както и в изпълнение на взетото 

решение на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Велико Търново, 

протокол № 3/25.10.2017 г. за завишаване на щатната численост на съда с един 

съдия, е наложително да бъде увеличена щатната численост с една бройка „съдия” 

в наказателно отделение. 

 

Обща и специализирана администрация 

Към края на 2020 година щатната численост на съдебните служители в 

Апелативен съд - Велико Търново е 25 броя: 3 бр. ръководни длъжности, 16 бр. 

специализирана администрация, 6 броя обща администрация, от която 3 бр. 

експертни длъжности и 3 бр. технически длъжности. Няма незаети щатни 

длъжности за съдебни служители. 

Съотношението на съдебни служители/съдии в Апелативен съд - Велико 

Търново съобразно утвърдената щатна численост е 1.47, което е около средното за 

апелативните съдилища и доста по-ниско от това на окръжните, районните и 

административните съдилища. 

От 29.06.2020 година в Апелативен съд – Велико Търново е въведена 

Единната информационна система на съдилищата, разработена в рамките на 

проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските 

съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система на 

съдилищата“, финансиран по ОП „Добро управление” на ЕС. Едновременно с нея 

продължи и работата с деловодната информационна система за управление на 

съдебните дела „EMSG”, на „Декстро груп” ООД, по дела, образувани преди 

29.06.2020 г. 
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Това повиши натовареността на съдебните служители, като най-осезаемо 

това се усети в регистратурата на съда и в съдебното деловодство. За да могат да 

бъдат изпълнени задачите бяха пренасочени в помощ съдебни секретари. Като 

вземем предвид и факта, че в съда няма щатове за съдебен статистик, съдебен 

архивар и призовкар – длъжности, които се съвместяват от натоварени за това 

съдебни служители, за облекчаване работата на съдебното деловодство по 

администриране на преписките и делата, регистрацията на кореспонденцията – 

обща и по дела, както и изготвяне на текущата и периодична статистическа 

отчетност, следва да се разкрият 2 щатни бройки за длъжността „съдебен 

деловодител”. 
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II. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 
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/Приложение № 1/ 

Брой дела за разглеждане към 01.01.2020 год. 
 

Година 
Общо останали 

дела 
Граждански 

дела 
Наказателни 

дела 

2018 176 131 45 

2019 234 192 42 

2020 237 198 39 

 

В края на 2020 година са останали неприключени общо 237 дела, от които 

198 граждански и 39 наказателни. При сравнителния анализ на годините 2018 - 

2020 година е видно, че броя на тези дела бележи тенденция на устойчивост през 

отчетната година по отношение на гражданските и незначително намаление по 

отношение на наказателните дела.  

Останалите за разглеждане дела от предходния период представляват 14.89 

% спрямо разгледаните през 2019 година дела, докато този процент за 2019 година 

е 14.47. Налице е тенденция за устойчивост на броя на делата останали за 

разглеждани в следващия отчетен период.  

 

Брой на постъпилите дела  

  

Година Всичко дела Граждански дела 
Наказателни 

дела 

2018 1 441 965 476 

2019 1 357 945 412 

2020 1 232 821 411 

 
Сравнителният анализ на горната таблица показва, че след отчетената през 

преходните години тенденцията на увеличение на постъпилите дела, констатирана 

през 2015, 2016 и 2017 години, през предходните 2018 и 2019 години и настоящата 

година се наблюдава намаление броя на постъпилите дела, като през отчетната 

година това намаление се дължи най-вече на постъпилите граждански дела. След 

като през през 2018 година бе налице тенденция на устойчивост на постъплението 

от този вид дела, като увеличението бе само с 1 брой дело (965 спрямо 964), през 

предходната и настоящата година тенденцията на незначителното намаление на 

постъпилите граждански дела продължава, като намалението е с 124 дела, а за 

предходната с 20 дела. Това значително намаление на постъплението на 

гражданските дела се дължи изключително на разразилата се през отчетната 2020 
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година пандемия от COVID 19. След отчетената през предходната година 

тенденция на значително, неколкократно увеличение при наказателните дела – 

увеличение със 157 дела през 2017 година, а през 2018 г. 2018 година бе 

наблюдавано намаление с 92 дела, през предходната година продължи 

тенденцията на намаление постъпилнието на наказателни дела, като намалението 

бе с 42 броя, сега е налице тенданция на устойчивост на постъпленията от този 

вид дела и връщане към нивата от 2016 г. – и тогава и сега 411. Увеличението през 

предходните години се дължеше изключително промените в процесуалните закони 

- ГПК (чл. 274, ал. 2) и НПК (чл. 424, ал. 1 във вр. с чл. 422, ал. 1, т. 5), с които се 

промени подсъдността на голяма група дела, като вече компетентен за 

разглеждането им е апелативен съд, както и измененията в глава 35 „Производства 

във връзка с изпълнение на наказанията” от НПК. 

 

Брой дела за разглеждане 

 
През отчетната 2020 година в Апелативен съд – Велико Търново е имало за 

разглеждане общо 1 469 дела, от които 237 висящи в началото на отчетния период 

и 1 232 дела постъпили през годината.  

При сравнителния анализ на последните три години и тук е налице 

тенденция на намаление на отчитаните стойности след увеличението през 

предходните години – 1 617 дела за 2018 година, 1 591 дела за 2019 година и 1 469 

през 2020 година, но въпреки това е налице увеличение спрямо 2016 година. 

Горното обстоятелство се дължи изключително на намаленото постъпление през 

последните години. А по отношение на отчетната година, както посочихме по-горе 

значително намаление на постъплението на гражданските дела се дължи на 

разразилата се през отчетната 2020 година пандемия от COVID 19. 

 

Година 
Всичко дела за 
разглеждане 

Граждански дела 
Наказателни 

дела 

2018 1 617 1 096 521 

2019 1 591 1 137 454 

2020 1 469 1 019 450 
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По видове: 
 

 
Възз. 

гр.дела 

Възз. 
т. 

дела 

Ч. гр. II 
инст. 
без ж. 

бавност 

разгл. 
ж. за 

бавност 

Възз. 
н. 

дела 

Ч. 
нак. 
дела 

II 
инст. 

Ч. 
нак. 
дела 

по чл. 
243 
НПК 

Адм. 
нак. 
дела 

Общо 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2018 189 253 651 3 129 270 25 2 1617 

2019 175 314 646 2 133 225 20 0 1591 

2020 189 400 426 4 101 264 26 4 1469 

 

Висящи дела в края на отчетния период. 
 

В края на отчетния период несвършени са останали 285 дела, който 

показател е увеличен спрямо 2019 година - тогава 237, а през 2018 година – 234 

дела. Това се дължи основно на непълния състав, при който работи съда и то най-

вече гражданското и търговското отделение. Независимо от значителното 

увеличение в сравнение с предходната година следва да отбележим 

обстоятелството, че това се дължи и на изключително на големия брой постъпили 

през м. ноември и м. декември дела – 192 – 139 граждански и търговски и 53 

наказателни. 

 

Година 
Общо останали 

дела 
Граждански дела 

Наказателни 
дела 

2018 234 192 42 

2019 237 198 39 

2020 285 240 45 

 

 

ІІ.1. Брой на постъпилите дела. Брой дела за разглеждане. 

Граждански и търговски дела 

 

Брой дела за разглеждане към 01.01.2020 год. 
 

В началото на 2020 г. в Апелативен съд - Велико Търново са останали 

несвършени от предходната година общо 198 въззивни граждански, въззивни 

търговски и въззивни частни граждански и търговски дела срещу 192 през 2019 г. и  



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2020 г.       26/202 

срещу 131 през 2018 г. Несвършените 198 дела по вид са както следва: въззивни 

граждански дела - 57, въззивни търговски - 117 и въззивни частни - 24.  

 

Брой на постъпилите дела  
 

Общо постъпили през годината въззивни граждански и търговски дела 

през отчетния период са 821 срещу 945 през 2019 г. и срещу 965 през 2018 г.  

Постъпилите през 2020 год. въззивни граждански, търговски и частни дела 

821, са с 124 дела по-малко от предходната 2019 год. (945) и с 144 дела по-малко 

от постъпленията през 2018 г. (965). При съпоставяне на общо постъпилите 

въззивни граждански, търговски и частни дела през 2018 год., 2019 год. и 2020 

год., следва да се отчете, че броят на постъпилите дела значително е намалял в 

сравнение с преходните 2018 год. и 2019 год. 

Постъпилите през отчетната година въззивни граждански дела са 132 спрямо 

122 през 2019 год. и 152 през 2018 г., въззивните търговски дела са 283 спрямо 

216 през 2019 год. и 189 през 2018 г., въззивните частни граждански и търговски 

дела 402 спрямо 605 за 2019 г. и 621 за 2018 г., от които частни дела по чл. 274, 

ал. 2 от ГПК – 50 дела. Постъпилите жалби за бавност са 4 срещу 2 през 2019 год. 

и 3 през 2018 г.  

Постъплението на въззивните граждански дела за 2020 год. – 132 е с 10 

дела повече от постъпленията през 2019 год. (122), когато бяха с 30 дела по-малко 

от постъпленията през 2018 г. (152), т. е. налице е намаление на постъпленията на 

въззивни граждански дела през отчетната година след незначителното увеличение 

през предходния отчетен период.   

При структурата на постъпленията на този вид дела следва да се посочи, че 

броят на постъпилите жалби по исковете по чл. 45 - 49 от ЗЗД за обезщетение от 

непозволено увреждане е сравнително еднакъв спрямо предходните две години – 

31, спрямо 33 през 2019 год. и 27 през 2018 г. 

Такава тенденция на устойчивост се наблюдава и при броят на постъпилите 

дела по предявени исковете по чл. 2 от ЗОДОВ – 18, спрямо 18 през 2019 год. и 21 

през 2018 г. 

Тенденцията за намаление на постъплението се наблюдава при делата за 

заплащане на обезщетение за неизпълнение на договорни задължения по чл. 79 от 

ЗЗД, макар и несъществено – 21, спрямо 27 през 2019 год. и 32 през 2018 г. 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2020 г.       27/202 

Намаление е налице и при делата, образувани по исковете за неоснователно 

обогатяване (чл. 55 - 59 ЗЗД) – 10, спрямо 16 през 2019 год. и 8 през 2018 г. 

През отчетния период, след отчетеното в предходния, значително намаление 

на разгледаните установителни искове по чл. 422 от ГПК, е налице тенденция на 

запазване на техния брой  – 21, спрямо 20 през 2019 год. и 32 през 2018 г.  

Налице е увеличение при разгледаните дела по предявени искове с правно 

основание чл. 124 от ГПК – 11, спрямо 6 през 2019 год. и 16 през 2018 г. 

Постъпило през отчетния период е едно дело по чл. 108 от ЗС при 2 за 2019 

г. и 3 през 2018 г.  

В отчетния период са постъпили и 5 дела по предявени искове по чл. 135 

ЗЗД, спрямо 2 през 2019 год. и 11 през 2018 г.    

Постъпилите през отчетния период дела по СК и по ЗЛС са 4, спрямо 6 през 

2019 год. 

Намаление е налице при жалбите по чл. 463 от ГПК срещу разпределение на 

суми по изпълнителни дела – 15, спрямо 20 през 2019 год. и 36 през 2018 г. 

Значително спрямо предходните две години е увеличението на делата, по 

които са разгледани мотивирания искания в производство по ЗОПДИППД (отм.), 

ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ – 12, спрямо 9 през 2019 год. и 2 дела през 2018 г.  

При въззивните търговски дела – постъпили за 2020 год. са 283 дела 

спрямо 216 за 2019 год. и спрямо 189 за 2018 г. Тук следва да се отчете 

значителното увеличение на постъпленията – с 67 спрямо 2019 год. и с 94 спрямо 

2018 год. Тези данни водят до извода за утвърждаване на тенденцията на 

значително увеличение на броя на търговските дела спрямо предходните години.  

През отчетния период е налице увеличение на производствата по 

несъстоятелност и свързаните с тях производства (чл. 625 – чл. 657 от ТЗ) – 23, 

спрямо 20 през 2019 год. и 15 през 2018 г. От тях най-голям е броят на делата по 

предявени искове по чл. 647 от ТЗ. 

През годината е постъпило само едно дело по обявяване в несъстоятелност и 

по приключване на производството по несъстоятелност (чл. 710 – чл. 735 от ТЗ), 

което представлява съществено намаление спрямо предходната 2019 г. - 25 на 

брой. 

Увеличение е налице при производствата по установителни искове по чл. 

694 от ТЗ – 11, спрямо 8 през 2019 год. и 17 през 2018 г.  
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Най-съществено увеличение спрямо предходния отчетен период бележат 

делата, образувани по искове по Кодекса за застраховането (чл. 226 от КЗ (отм.) и 

чл. 432 от КЗ) – 124, спрямо 55 през 2019 год. и 23 през 2018 г. Една от причините 

за това увеличение на делата е постановеното Тълкувателно решение № 1/2018 г. 

на ОСНГТК на ВКС по тълк. дело № 1/2016 год., с което е разширен кръга на 

лицата, които имат право на застрахователно обезщетение и най-вече изменението 

на подсъдността на този вид дела – чл. 115 от ГПК (ДВ, бр. 86 от 2017 г., изм., бр. 

65 от 2018 г.). 

Намаление има при делата по чл. 29 от ЗТРРЮЛНЦ – 1, спрямо 2 през 2019 

год. и 5 през 2018 г. 

През отчетния период са постъпили 19 дела по жалби срещу актове на 

първоинстанционни съдилища по чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ, което е значително по-

малко от постъпилите през 2019 год. (29 дела) и от постъпилите през 2018 г. (23 

дела). 

Почти същото като предходната година е постъплението на дела по чл. 71 и 

чл. 74 от ТЗ – 2 на брой, спрямо 3 на брой през 2019 год. и 13 дела през 2018 г. 

Постъпилите въззивни частни граждански и търговски дела през 

отчетната 2020 г. са 402 спрямо 605 през 2019 г. и спрямо 621 през 2018 г. 

Намалението спрямо 2019 год. е значително – с 203 дела по-малко, а спрямо 2018 

г. – с 219 дела, което означава, че е налице тенденция на намаляване 

постъпленията от този вид дела. 

От общо постъпилите 402 въззивни частни дела, 352 са въззивните частни 

граждански дела, а 50 са частни дела по чл. 274 ал. 2 от ГПК. 

Структурата на постъпилите за разглеждане през 2020 г. въззивни частни 

дела показва, че през отчетния период е налице намаление на делата, постъпили 

по подадени жалби срещу съдебни актове, по които е допуснато или отказано да се 

допусне обезпечение на бъдещ или на вече предявен иск – 50, спрямо 67 през 2019 

г. и 59 през 2018 г. 

Постъпилите през 2019 г. дела по чл. 402 от ГПК (отмяна на обезпечение) са 

5, а по чл. 407 от ГПК (жалба срещу разпореждане за издаване на изпълнителен 

лист) – 8, общо 13, спрямо общо 17 дела през 2019 г. 
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Намаление е налице при делата по чл. 121 и чл. 122 от ГПК, по които съдът 

се е произнасял по жалба срещу определение по подсъдността и по повдигната 

препирня за подсъдност – 15, спрямо 32 през 2019 г. и 40 през 2018 г. 

Делата по жалби срещу отказ да се допусне участие на трето лице по чл. 220 

от ГПК са 9. 

Делата, образувани по частни жалби по чл. 274 от ГПК са 104, по чл. 262 от 

ГПК – 15, а по чл. 286 от ГПК – 20 бр. 

Налице е намаление и при делата по чл. 23, ал. 3 от ГПК за определяне на 

друг равен по степен съд, който да разгледа предявен иск – 38, спрямо 81 през 

2019 г. и 71 през 2018 г. Това идеда покаже, че вече по-малко съдии, в т.ч. и от 

районните съдилища, се отвеждат от разглеждане на делата, завеждани предимно 

от едни и същи лица. 

Делата, които са имали предмет обжалване на определения за прекратяване 

на производството (чл. 129 и чл. 130 от ГПК), също са намалели – 25, спрямо 63 

през 2019 г. и 47 през 2018 г. 

Броят на делата по чл. 229 от ГПК – 26, е увеличен спрямо този през 2019 г. 

- 17 и същият брой - 17 през 2018 г., а по чл. 536 от ГПК – 2 на брой, колкото са 

били и през 2019 год. 

Значително е намалението през отчетния период на броя на делата по чл. 

83, ал. 2 от ГПК – 14, спрямо 40 през 2019 г. и 45 дела през 2018 г. 

Налице е намаление и при делата по чл. 95 от ГПК – 4, спрямо 10 през 2019 

г. и 8 за 2018 г. Следва да се посочи, че искания за предоставяне на правна помощ 

се правят и по висящите въззивни дела, и по тях се произнася въззивният съд. 

Намаление е налице при делата, свързани с обжалване на действията на 

съдебен изпълнител – 6, спрямо 32 през 2019 г. и 41 през 2018 г. В повечето 

случаи подадените жалби са недопустими, поради което производствата по тях са 

прекратени от окръжните съдилища.  

Образувани през годината са 4 дела по молби за бавност спрямо 2 дела през 

2019 г. 

По окръжни съдилища, несвършените въззивни граждански и търговски 

дела в началото на отчетния период, новопостъпилите дела от същия вид и всичко 

дела за разглеждане, са както следва: 
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- Окръжен съд - Велико Търново – 35 несвършени, 90 постъпили или 

общо за разглеждане 125 дела, срещу 28 несвършени, 80 постъпили или общо за 

разглеждане 108 дела за 2019 г. и срещу общо 89 дела за 2018 г.; 

- Окръжен съд - Габрово – 15 несвършени, 41 постъпили или общо за 

разглеждане 56 дела, срещу 14 несвършени, 31 постъпили или общо за 

разглеждане 45 дела през 2019 г. и срещу общо 45 дела за 2018 г.;     

- Окръжен съд - Ловеч – 37 несвършени, 73 постъпили или общо за 

разглеждане 110 дела, срещу 32 несвършени, 57 постъпили или общо за 

разглеждане 89 за 2019 г. и срещу общо 84 дела за 2018 г.;  

- Окръжен съд - Плевен – 51 несвършени, 104 постъпили или общо за 

разглеждане 155 дела, срещу 42 несвършени, 92 постъпили или общо за 

разглеждане 134 за 2019 г. и срещу общо 118 дела за 2018 г.;  

- Окръжен съд - Русе – 36 несвършени, 106 постъпили или общо за 

разглеждане 142 дела, срещу 35 несвършени, 78 постъпили или общо за 

разглеждане 113 за 2019 г. и срещу общо 106 дела за 2018 г. 

- Районни съдилища – 1 постъпило дело    

Обобщени тези статистически данни за въззивните граждански и търговски 

дела показват следното: 174 несвършени дела, спрямо 151 за 2019 г. и спрямо 101 

за 2018 г.; постъпили 415 дела, спрямо 338 дела през 2019 г. и спрямо 341 дела за 

2018 г. или общо за разглеждане 589 дела, спрямо 489 през 2019 г. и спрямо 442 

дела за 2018 г., общо за петте окръжни съдилища в апелативния район. Общата 

тенденция за съдилищата е увеличение на броя на разглежданите дела. 

В началото на отчетния период е имало 24 висящи несвършени въззивни 

частни дела (без тези по чл. 274 ал. 2 от ГПК) срещу 32 висящи несвършени 

въззивни частни дела за 2019 г. и 29 висящи несвършени въззивни частни дела за 

2018 г. Постъпили съответно от Окръжен съд – Велико Търново, Окръжен съд – 

Габрово, Окръжен съд – Плевен, Окръжен съд – Ловеч, Окръжен съд – Русе и 

Районен съд са общо 352 дела срещу 582 дела през 2019 г. и 539 дела за 2018 г., 

или всичко частните граждански дела - ІІ инстанция за разглеждане са 376 дела 

срещу 614 през 2019 г. и 568 дела за 2018 г. 

От останалите в началото на отчетния период несвършени 24 броя частни 

граждански и търговски дела от Окръжен съд – Велико Търново са 7, от Окръжен 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2020 г.       31/202 

съд - Габрово - 5, от Окръжен съд – Ловеч - 2, от Окръжен съд – Плевен - 4, от 

Окръжен съд – Русе – 5, от Районен съд  – 1. 

През 2020 г. в Апелативен съд – Велико Търново са постъпили частни 

граждански и търговски дела втора инстанция общо 402 дела и 4 жалби за бавност 

срещу 605 и 2 жалби за бавност през 2019 г. и 621 и 3 жалби за бавност за 2018 г. 

Налице е намаление на постъпилите частни граждански и търговски дела втора 

инстанция в сравнение с отчетеното през предходната година. Спрямо предходните 

години е налице увеличение при постъплението на жалби за бавност. 

В тази бройка (402) следва да отчетем и постъпилите за разглеждане 50 

въззивни частни дела по чл. 274 ал. 2 от ГПК спрямо 23 дела през 2019 год. и 82 

през 2018 год. Налице е увеличение на постъпленията на този вид дела спрямо 

предходната година, независимо, че са по-малко от постъпилите през 2018 год. 

дела.  

Разпределени по окръжни съдилища постъпилите въззивни частни 

граждански и търговски дела са, включително тези по чл. 274, ал. 2 от ГПК, 

както следва:  

- Окръжен съд - Велико Търново - 106 спрямо 136 през 2019 г. и 139 

през 2018 г.;  

- Окръжен съд - Габрово – 39, спрямо 71 през 2019 г. и 80 през 2018 г.;  

- Окръжен съд - Ловеч – 60, спрямо 98 през 2019 г. и 98 през 2018 г.;  

- Окръжен съд - Плевен – 102, спрямо 151 през 2019 г. и 157 през 2018 

г.; 

- Окръжен съд - Русе – 94, спрямо 140 през 2019 г. и 136 през 2018 г.; 

- районни съдилища – 1, спрямо 7 през 2019 г. и 10 през 2018 год. 

От стоящите общо за разглеждане въззивни частни граждански и търговски 

дела по окръжни съдилища, в т. ч. тези по чл. 274, ал. 2 от ГПК и останалите 

несвършени в началото на периода, резултатите са, както следва:  

- Окръжен съд - Велико Търново – разгледани 107 от общо за 

разглеждане 113 дела, срещу разгледани 132 дела спрямо общо за разглеждане 

140 дела през 2019 г. и разгледани 137 от общо 153 през 2018 г.;  

- Окръжен съд - Габрово – разгледани 42 от общо за разглеждане 44, 

спрямо разгледани 73 от общо за разглеждане 88 през 2019 г. и разгледани 81 през 

2018 г. от общо 87 през 2018 г.; 
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- Окръжен съд - Ловеч – разгледани 61 от общо за разглеждане 62, 

спрямо разгледани 103 от общо за разглеждане 103 през 2019 г. и разгледани 96 от 

общо 113 през 2018 г.; 

- Окръжен съд - Плевен – разгледани 95 от общо за разглеждане 106, 

спрямо разгледани 159 от общо за разглеждане 168 за 2019 г. и разгледани 156 от 

общо 151 през 2018 г.; 

- Окръжен съд - Русе – разгледани 91 от общо за разглеждане 99, спрямо 

разгледани 146 от общо за разглеждане 141 през 2019 г. и разгледани 130 от общо 

146 през 2018 г. 

- районни съдилища – разгледани 2 от общо за разглеждане 2, спрямо 

разгледани 6 от общо за разглеждане 10 през 2019 г. и разгледани 10 през 2018 г.  

Постъпилите през отчетната година жалби за бавност са общо 4 броя, от 

които 3 от Окръжен съд – Велико Търново и 1 от Окръжен съд - Плевен. 

 

Брой дела за разглеждане 
 

 

През отчетната година са постъпили общо въззивни граждански и 

търговски дела - 821 спрямо 945 за 2019 г. и 965 за 2018 г. или налице е 

незначително намаление в сравнение с предходната година. 

Към бройката на постъпилите за разглеждане дела – 821, следва да се 

прибавят и останалите в началото на периода 198 висящи дела и 18 образувани 

под нов номер, или всичко делата за разглеждане са били 1 019 срещу 1 137 за 

2019 г. и 1 096 за 2018 г., т. е налице е значиттелно намаление спрямо 

предходната година – със 118 дела спрямо 2019 год. след увеличението с 41 дела 

през 2019 година.  

Разгледаните въззивни граждански дела през отчетния период са били 

189 спрямо 175 през 2019 г. и 189 през 2018 г., като е налице тенденция за леко 

увеличение на общия брой разгледани въззивни граждански дела след отчетеното 

в предходния отчетен период намаление и връщане на нивата от 2018 г. Спрямо 

предходната 2019 г. увеличението е със 14 дела. 

Тенденция на значително увеличение се отчита и при разгледаните 

въззивни търговски дела, които през 2020 г. са 400 спрямо 314 през 2019 г. и 

253 през 2018 г. Увеличението на разгледаните въззивни търговски дела спрямо 
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2019 год. е с 86 дела, а спрямо 2018 г. е с 147. Това се дължи изключително на 

измененията в ГПК (чл. 115, ал. 2), бр. 65/2018 г., в сила от 07.08.2018 г., с което 

бе променена подсъдността на исковете за обезщетение по Кодекса за 

застраховането на увреденото лице срещу застраховател, Гаранционния фонд и 

Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.  

Стоящите за разглеждане въззивни частни граждански и търговски 

дела са 426 – с 220 по-малко от тези за 2019 г. (646) и с 225 по-малко от тези за 

2018 г. (651). 

Наказателни дела 

 

Брой дела за разглеждане към 01.01.2020 год. 
 

В началото на отчетния период в Апелативен съд - Велико Търново са 

останали несвършени от предходната година общо 39 наказателни дела при 42 за 

2019 г. и 45 за 2018 г. При сравнителния анализ за три години се констатира 

трайна тенденция на намаляване броя на останалите несвършени дела в края на 

отчетния период. Несвършените 39 броя дела по видове са както следва: въззивни 

наказателни общ характер дела са 19, въззивни частни наказателни дела са 11 и 

наказателни дела за възобновяване 8 бр. Традиционно останалите несвършени 

дела от предходния период са делата образувани след 01.11.2020 година, като са 

налице обективни причини за несвършването им, поради липсата на технологично 

време за насрочването и разглеждането им до края на годината.    

 
Брой на постъпилите дела  
 

Новопостъпилите през 2020 година наказателни дела са общо 411 при 412 за 

2019 година и 476 за 2018 година. Новопостъпилите дела през отчетния период са 

с 1 по-малко в сравнение с 2019 година и с 65 дела по-малко спрямо 2018 година.  

 Постъпилите през отчетния период въззивни дела от общ характер са 

общо 82 при 101 броя за 2019 година и 102 за 2018 година.  

Постъпилите през 2019 година въззивни частни наказателни дела са 253 

при 222 за 2019 година и 266 за 2018 година.  

Новопостъпилите въззивни частни наказателни дела по чл. 243 НПК са 25 

при 20 за 2019 година и 25 за 2018 година.  
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  През отчетния период са постъпили 4 бр. въззивни административни 

наказателни дела. За 2019 г. няма постъпили такива, а за 2018 година има само 

2 дела. 

 Постъпилите през 2019 г. дела за възобновяване са 47 броя при 69 за 

2019 година и при 81 за 2018 година.  

  Анализът на постъплението на наказателни дела по видове сочи трайна 

тенденция на намаляването им. При сравнителния анализ за три години се 

констатира трайна тенденция на намаляване броя на постъпилите въззивни общ 

характер дела и на наказателните дела за възобновяване, като при вторите от тях 

се отчита по-голям спад на новообразуваните такива. Обратната тендения на 

незначително увеличение, пък се отчита при частните наказателни дела ІІ 

инстанция и при въззивните частни дела по чл. 243 от НПК. През 2020 г. 

увеличение се отчита и при въззивни дела от административен характер.  

Устойчивостта на общия брой новопостъпили дела спрямо 2018 и 2019 

година се дължи от една страна на увеличение постъплението на частните 

наказателни дела ІІ инстанция и въззивните частни дела по чл. 243 от НПК и от 

друга страна на намалението на постъплението на въззивни общ характер дела и 

на наказателните дела за възобновяване. 

Броят на новопостъпилите въззивни дела от общ характер през 2020 година 

в Апелативен съд – Велико Търново, разгледани по Окръжни съдилища е както 

следва:  

От Окръжен съд - Велико Търново са постъпили 10 дела при 21 дела за 

2019 г. и 14 броя за 2018 година. Броят на постъпилите дела от този съд е 

променлив. За 2019 г. е отчетено увеличение в сравнение с предходната година. 

През 2020 г. броя на постъпилите въззивни наказателни дела от общ характер 

рязко намалява в сравнение с 2019 година, като се доближава до този от 2018 

година. 

От Окръжен съд - Габрово са постъпили общо 16 дела за 2020 година при 

11 дела за 2019 г. и 12 броя за 2018 година. Тук се наблюдава тенденция към 

увеличение на постъплението в сравнение с предходните две години. 

От Окръжен съд - Ловеч са постъпили 11 дела при 14 дела за 2019 година 

и 12 броя за 2018 година. При съпоставката за периода от три години се отчита 
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намаление в сравнение с предходната година, като броя на постъпилите дела се 

доближават до стойностите от 2018 година.  

От Окръжен съд - Плевен са постъпили 17 дела при 30 дела за 2019 

година и 33 броя за 2018 година. При съпоставката се отчита трайна тенденция на 

намаление на новообразуваните дела от този вид спрямо предходните години. За 

2020 г. се отчита значителен спад на постъпилите за разглеждане въззивни 

наказателни дела от общ характер. 

От Окръжен съд - Русе са постъпили 32 дела при 25 броя за 2019 и 33 

броя за 2018 година. Тук следва да се отчете увеличение при постъплението на 

този вид дела в сравнение с предходната година, като се достига броя им от 2018 

година. 

Сравнителния анализ на новообразуваните дела по окръжни съдилища води 

до извод, че единствено делата образувани по съдебни актове на Окръжен съд – 

Габрово и Окръжен съд - Русе бележат тенденция към увеличение. 

През 2020 година 52 от въззивните дела от общ характер са били образувани 

по жалби на страните и 34 по протест на прокурора от съответните окръжни 

прокуратури. По съдилища тези данни са разпределени както следва: 

 Окръжен съд - Велико Търново – по 8 жалби и по 2 протеста; 

 Окръжен съд - Габрово – по 6 жалби и по 10 протеста; 

 Окръжен съд - Ловеч – по 9 жалби и по 2 протеста; 

 Окръжен съд - Плевен – по 8 жалби и по 9 протеста; 

 Окръжен съд - Русе – по 21 жалби и по 11 протеста; 

Постъпилите за разглеждане въззивни наказателни дела от общ характер 

разпределени по вид са както следва: 

По Глава втора от НК „Престъпления против личността” за 2020 година 

са постъпили общо 25 дела при 37 дела за 2019 година и 28 броя за 2018 година. 

От тях за извършени престъпления по чл. 115 – 116 НК са постъпили 14 броя дела 

при 19 броя за 2019 година и 9 броя за 2018 година.  

За извършени престъпления по чл. 123 – 124 НК „причиняване на смърт по 

непредпазливост” са постъпили общо 5 дела при 11 броя за 2019 година и 15 броя 

за 2018 година. При съпоставката на данните се констатира трайна тенденция на 

намаляване постъплението на този вид дела. За отчетната година е намален общия 

брой на новообразуваните дела за извършени престъпления както по чл. 115 - 116 
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НК, така и по чл. 123 - 124 НК в сравнение с предходната година. При вторите е 

налице трайна тенденция на намаляване броя им за отчетния период от три 

години. 

По чл. 142 - 142а НК са постъпили 4 дела за 2020 година при 2 дела за 2019 

г. и 3 дела за 2018 година. По чл. 149 - 152 НК „Разврат” са постъпили 2 дела за 

2020 г. при 5 броя за 2019 г. и едно дело за 2018 г.  

По Глава пета от НК „Престъпления против собствеността” са 

постъпили за разглеждане общо 8 дела при 8 дела за 2019 година и 7 дела за 2018 

година. В сравнение с предходната година се констатира запазване на стойностите 

от предходните години. За 2020 година са постъпили 5 дела за извършени 

престъпления по чл. 199 НК при 7 дела за 2019 година и 5 дела 2018 година. През 

отчетната година има постъпило само едно дело за извършено престъпление по чл. 

203 НК, като за 2019 година няма постъпили такива, а за 2018 година има само 1 

дело. За 2020 г. има постъпило само едно дело за извършено престъпление по чл. 

212, ал. 5 НК. За 2019 година също има само едно дело по чл. 212, ал. 5 НК. За 

отчетната година няма постъпили дела по чл. 213а НК и по чл. 214 НК, както и 

през 2019 година. За 2018 година има постъпило само едно дело.   

По Глава шеста от НК – „Престъпления против стопанството” са 

постъпили за разглеждане общо 6 дела при 11 дела за 2019 година и 10 дела за 

2018 година. За 2020 година няма постъпили дела за извършени престъпления по 

чл. 242 НК, както и през 2019 година. През 2018 година е постъпило само 1 дело. 

За 2020 г. постъпилите дела за извършени престъпления против паричната и 

кредитната система по чл. 243 - 252 НК са общо 6 при 11 за 2019 година и 8 дела 

за 2018 година. 

По Глава седма от НК – „Престъпления против финансовата, 

данъчната и осигурителна система” – чл. 253 – 260 НК за 2020 година са 

постъпили за разглеждане 7 броя при 9 дела за 2019 година и 11 дела за 2018 

година. При сравнителния анализ се констатира намаляване постъплението на тези 

дела през периода за три години. 

По Глава осма от НК – „Престъпления против дейността на 

държавните органи и обществени организации” са постъпили за разглеждане 

общо 5 дела при 9 дела за 2019 година, както и за 2018 година. Налице е 

намаляването им за последната година в сравнение с предходните две години през 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2020 г.       37/202 

отчетния период. За 2020 година няма постъпили дела за извършени престъпления 

по чл. 277 - 278 НК. За 2019 година са постъпили 2 дела, а за 2018 година са 4 

дела. По чл. 282 НК „Престъпления по служба” има постъпило само едно дело при 

2 дела за 2019 година и при липса на такива за 2018 година. По чл. 301 – 307а НК 

„Подкуп” са постъпили за разглеждане 4 дела при 5 дела за 2019 година и за 2018 

година.  

По Глава девета „а” от НК- „Компютърни престъпления” не са 

постъпвали дела през отчетния период.  

По Глава десета от НК – „Престъпления против реда и общественото 

спокойствие” не са постъпвали дела за разглеждане, както и през 2019 и 2020 

година също няма постъпление на такива дела.  

По Глава единадесет от НК – „Общоопасни престъпления” са постъпили 

за разглеждане общо 30 дела при 27 през 2019 година и 36 дела за 2018 година. От 

тях има образувано едно дело за извършено престъпление по чл. 330 НК, както и 

през 2019 година и при липса на такива за 2018 година.  

По чл. 340 – 343 НК „Престъпления по транспорта и съобщенията” са 

постъпили 24 броя при 21 броя за 2019 година и 32 за 2018 година. Констатира се 

рязко намаление на броя постъпили дела за разглеждане през 2019 година за 

извършени транспортни престъпления в сравнение с 2018 година. За 2020 г. се 

отчита увеличение с сравнение с предходната година. 

През 2020 година са образувани 5 дела за извършени престъпления по чл. 

354а НК, както и през 2019 година при 4 броя за 2018 година. 

През 2020 година е образувано едно дело за извършено престъпление по чл. 

357 НК. През 2019 и 2018 година няма образувани такива дела. 

Изложените данни сочат на трайно изразена тенденция към намаление на 

постъплението на въззивните наказателни дела от общ характер през тригодишния 

период. За 2020 година са 82 броя при 101 дела за 2019 година и при 102 дела за 

2018 година. За 2019 и 2018 години е отчетено намаление в сравнение с 

предходните години, който процес продължава и през последната година. За 2020 

година се констатира спад в постъплението в сравнение с предходните две години. 

Това намаление на постъплението на въззивните наказателни дела от общ 

характер както като общ брой, така и по отделни видове се дължи на намаленото 

постъпление на наказателни дела от общ характер дела, разглеждани от 
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окръжните съдилища в Апелативния район и на значителния брой дела, които 

приключват със споразумение и не подлежат на въззивен контрол. 

През 2020 година са постъпили общо 253 въззивни частни наказателни 

дела при 222 за 2019 година и при 266 за 2018 година. При сравнителния анализ 

за предходните две години е отчетена трайна тенденция на намаление на 

постъпленията от този вид дела. За 2018 година са постъпили по-малко дела от 

този вид и още по-малко през 2019 години в сравнение с предишните години. През 

2020 г. се констатира увеличение броя на постъпилите дела от този вид в 

сравнение с 2019 година и доближаване стойността им от 2018 година. 

През отчетната година са постъпили общо 25 въззивни частни 

наказателни дела по чл. 243 НПК при 20 броя за 2019 година и 25 броя за 2018 

година. Отчетена е тенденция на плавно намаление на постъпленията от този вид 

дела спрямо предходните години. За 2020 година се констатира увеличение в 

сравнение с 2019 година и достигане същия брой дела за 2018 година. 

 През 2020 година са постъпили 4 броя въззивни административни 

наказателни дела. За 2019 година няма постъпили такива, които за 2018 година 

са 2 броя. 

През 2020 година са постъпили 47 дела за възобновяване при 69 за 2019 

година и 81 за 2018 година. При този вид дела се констатира трайна тенденция на 

намаление в постъпленията за сравнителния период 2018 - 2020 година, като се 

отчита по-малък брой новообразувани дела от този вид за разглеждане за всяка 

следващата година спрямо предходната такава. 

 През 2020 година се отчита увеличение на образуваните дела по чл. 64 НПК 

и 65 НПК. По чл. 64 НПК са постъпили и са решени 75 дела при 39 дела за 2019 

година и при 54 дела за 2018 година. По чл. 65 НПК са образувани 54 дела при 34 

дела за 2019 година и 45 за 2018 година. Общият брой на постъпили за 

разглеждане дела от този вид за отчетната 2020 година са 129 при 73 за 2019 

година и 99 броя за 2018 година. За предходните две години е констатирана 

трайна тенденция на намаление постъпленията на образуваните дела по чл. 64 - 65 

НПК. За 2020 година обаче се отчита рязко увеличение на постъпленията на тези 

дела, като по чл. 64 НК е с повече от 36 дела, а по чл. 65 НПК с повече от 20 дела 

от предходната година. 
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Брой дела за разглеждане 
 

През 2020 г. във Великотърновският апелативен съд са стояли за 

разглеждане общо 450 наказателни дела, от които 101 бр. въззивни наказателни 

общ характер дела, 264 бр. въззивни частни наказателни дела, частни наказателни 

дела по чл. 243 НПК – 26 бр., 4 бр. административно наказателни дела и 55 броя 

наказателни дела за възобновяване. Общия брой наказателни дела за разглеждане 

през 2020 година е бил със 4 дела по-малко спрямо 2019 година и със 71 дела по-

малко спрямо 2018 година. За предходните две години е направен извод за трайна 

тенденция на намаляване както при постъплението на наказателни дела, така и 

при разглеждането им. За 2020 година се отчита запазване броя на разгледаните 

дела в сравнение с 2019 година, което се дължи на по-големия брой постъпили и 

разгледани дела по чл. 64 и 65 НПК в сравнение с предходните две години. 

През отчетния период, заедно с останалите несвършени от предходния 

период 19 дела и постъпилите 82 дела, са стояли за разглеждане 101 въззивни 

наказателни общ характер дела при 133 за 2019 година и 129 за 2018 година. 

При съпоставката за сравнителния период се констатират почти еднакви стойности 

за двете предходни години и рязко намаление броя на разгледаните дела от този 

вид през отчетната година. 

В съда през отчетния период са постъпили 253 частни въззивни 

наказателни дела и с останалите висящи 11 броя, делата за разглеждане от този 

вид са били 264 спрямо 225 за 2019 година и 270 за 2018 година. Тук е налице 

тенденция на увеличение и връщане към нивата от 2018 г. след отчетената в 

предходния отчетен период трайна тенденция на намаление спрямо предходните 

години. 

По чл. 243 от НПК са постъпили 25 дела и за разглеждане са били 26 дела 

при 20 дела за 2019 година и при 25 за 2018 година. 

Общия брой на частните въззивни дела и тези по чл. 243 НПК, които са 

стояли за разглеждане през отчетната година е 290 броя дела при 245 дела за 2019 

година и при 295 дела за 2018 година.  

През отчетния период са стояли за разглеждане 4 административно 

наказателните дела при 0 за 2019 година и при 2 за 2018 година. 

Наказателни дела за възобновяване за разглеждане през отчетната 

година са били 55 при 76 за 2019 година и при 95 за 2018 година. 
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Постъпилите и разгледани дела по частни жалби и протести по съдилища са 

както следва: 

От Окръжен съд - Велико Търново са постъпили 27 бр. и са решени 29 

бр. дела; 

От Окръжен съд - Габрово са постъпили и са решени 18 бр. дела; 

От Окръжен съд - Ловеч са постъпили 52 и са решени 53 бр. дела; 

От Окръжен съд - Плевен са постъпили и са решени 82 бр. дела; 

От Окръжен съд - Русе са постъпили 98 и са решени 100 бр. дела; 

По видове при наказателни дела за разглеждане сравнението в тригодишния 

период изглежда така: 

Година ВНОХ ВЧНД 

ВЧНД 

чл.243 

НПК 

АНД 
НД за 

възобнов. 

2018 129 270 25 2 95 

2019 133 225 20 0 76 

2020 101 264 26 4 55 

 

Анализирайки горните цифри може да бъде направен извод, че намалението 

на делата за разглеждане, констатирано по-горе се дължи на намалението на 

новообразуваните дела.  

 

ІІ.2. Свършени дела.  

Граждански и търговски дела 

 

От разгледаните през отчетната година 1 019 общо въззивни граждански 

и търговски дела са свършени 779 спрямо 939 свършени дела от общо 1 137 

общо въззивни граждански и търговски дела през 2019 г. и спрямо 904 свършени 

от общо 1 096 дела за 2018 г. или, налице е тенденция на намаление в сравнение с 

предходните години. 

От стоящите за разглеждане 189 въззивни граждански дела са свършени 127 

дела, от които 60 в тримесечен срок, което представлява 47 %. През 2019 г. от 

общо стоящите за разглеждане 175 въззивни граждански дела са свършени 118 

дела, от които 49 в тримесечен срок, което представлява 42 %. През 2018 г. от 
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общо стоящите за разглеждане 189 въззивни граждански дела са свършени 136 

дела, от които 67 в тримесечен срок, което представлява 49 %. Налице е 

увеличение на свършените дела в тримесечен срок спрямо 2019 г. с 5%, а спрямо 

2018 г. – намаление с 2%. 

В сравнение с предходната година бързината на правораздаването при 

въззивните граждански дела е увеличена. Следва да се отбележи, че и през 

отчетната година на производство са били дела с фактическа и правна сложност, 

по които са проведени по няколко заседания за изслушване на експертизи и за 

събиране на доказателства. И през отчетната година делата по Закона за отнемане 

на имущество, придобита от престъпна дейност (отм.), се отличават с фактическа и 

правна сложност. В повечето случаи се е налагало въззивната инстанция да събира 

нови доказателства по тези дела, вкл. експертизи. Водещото при работата на съда, 

наред с бързината на съдопроизводството естествено е и качеството на 

правораздаването. Следва да се отчете и обстоятелството, че от м. декември 2016 

г. гражданско и търговско отделение работи в намален състав, като от края на 

2018 г. от общо 11 съдии по щат в това отделение действително работят 6, което 

представлява едва половината от състава на гражданско и търговско отделение. 

Обжалвани са били актовете по 75 дела спрямо 65 дела за 2019 г. и 73 за 

2018 г. 

От стоящите за разглеждане през 2020 г. 400 въззивни търговски дела са 

свършени 250 дела, от тях в тримесечен срок са приключили 106 дела, което 

представлява 42 %. За сравнение от разгледаните през 2019 г. 314 въззивни 

търговски дела са свършени 197 дела, от тях в тримесечен срок са приключили 78 

дела, което представлява 40 %, а през 2018 г. от стоящите за разглеждане 253 

въззивни търговски дела са свършени 155, от тях в тримесечен срок са приключили 

78, което представлява 50 %. Тук следва да се отбележи, че по делата за 

несъстоятелност в повечето случаи се допуска съдебно-икономическа експертиза 

от въззивната инстанция, което неминуемо води до забавяне продължителността 

на разглеждане на делата. Доста често пък съдебна-автотехническа експертиза се 

допуска по делата по КЗ. Налице е увеличение на свършените дела в тримесечен 

срок с 2 %, независимо, че спрямо 2018 г. намалението на свършените в 

тримесечен срок дела е с 8 %.  
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Обжалвани са били актовете по 114 дела спрямо 86 дела през 2019 г. и 99 за 

2018 г.  

През отчетния период са приключили 398 въззивни частни граждански и 

търговски дела спрямо 622 въззивни частни граждански и търговски дела през 

2019 г. и 610 през 2018 г. Налице е значително намаление – с 224 дела спрямо 

2019 г. и с 212 през 2018 г. Незначително е увеличението при жалбите за бавност – 

4 спрямо 2 през 2019 г. и 3 през 2018 г. Всички дела по жалби за бавност са 

свършени в тримесечен срок. 

Всички свършени въззивни частни граждански и търговски дела са 

приключени в тримесечния срок от образуването им, което представлява 100 %. И 

през предходните две години съдът също е свършил разгледаните от него въззивни 

частни граждански и търговски дела на 100 % в тримесечен срок. Следва да се има 

предвид обстоятелството, че независимо, че в статистическите отчети се отчита 

тримесечен срок за всички дела, по всички въззивни частни дела съдебния акт е 

изготвен в по-кратък срок, предимно едномесечен. 

За 2020 год. в Апелативен съд – Велико Търново са свършени 779 въззивни 

граждански и търговски дела, в т. ч. и въззивни частни граждански и търговски 

дела, от които 568 дела са приключили в тримесечен срок, което представлява 73 

%. През 2019 г. свършени са 939 въззивни граждански и търговски дела, от които 

751 дела приключени в тримесечен срок, което представлява 80 %. През 2018 г. 

свършените в тримесечен срок са 84 %. Следва да се отбележи, че през отчетната 

година този процент е намалял със 7 пункта спрямо 2019 г. 

Може да се каже, че натовареността на съдиите, разглеждащи граждански и 

търговски дела е почти равномерна, те са свършили значителна част от 

подлежащите на разглеждане дела, като процентът на свършените в тримесечен 

срок е значителен.  

Следва да се отбележи също, че почти през цялата година гражданско и 

търговско отделение е работило в намален състав с петтима съдии, което както 

отбелязахме по-горе е половината състав на това отделение. 

Причините да се приключат делата над тримесечния инструктивен срок се 

посочиха и по-горе, но могат и да се посочат и други, а те са следните:  
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- не по вина на съда, дела са отлагани поради заболяване на страната и 

пълномощник, поради ангажираност на последния за участие в други дела, поради 

неизготвяне в срок на експертиза и др.  

- в случаите, когато първоинстанционният съд не е допуснал доказателства 

поради процесуални нарушения същите се допускат във въззивното производство. 

- в почти всички производствата по несъстоятелност пред въззивната 

инстанция, образувани по жалби от Националната агенция по приходите, която не 

е участвала в първоинстанционното производство, се правят доказателствени 

искания за установяване на определени факти - най-вече относно начална дата на 

неплатежоспособност, които са свързани с допускане на съдебно-икономически 

експертизи.  

- има дела, по които първоинстанционните съдилища не са изготвили доклад 

или той е непълен, с оглед задълженията им по чл. 146 ГПК и поради направени 

оплаквания във въззивна жалба въззивният съд, с оглед правата си, дава 

възможност за събиране на доказателства. 

Част от делата са приключили само няколко дни след изтичане на 

тримесечния срок, а някои производства са образувани преди съдебната ваканция 

и поради невъзможността да бъдат насрочени и разгледани по време на нея, се е 

допуснало приключването им да стане след изтичане на инструктивния срок.  

Анализът на данните за разгледаните дела дава основание да се приеме, че 

съдиите от гражданско и търговско отделение на Великотърновския апелативен съд 

и през отчетната 2020 г. са продължили да показват висок професионализъм при 

разглеждане на делата, независимо от изключително високата действителна 

натовареност при която работят. Всички процесуални действия, изисквани от 

закона, необходими за най-бързото им насрочване и разглеждане, както и 

приключването им със съдебен акт в срок, са извършвани своевременно. 

Наказателни дела 

  

През отчетната година от всичките 454 наказателни дела за разглеждане са 

свършени 415 дела, от които 376 дела в тримесечен срок от образуването им, 

което представлява 91 %, при 479 за 2018 година, от които 427 в тримесечен срок 

(89 %) и 578, от които 526 или 91 % в тримесечен срок през 2017 г. Този процент 
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бележи увеличение с 2 пункта, след отчетеното намаление през 2018 г. с 2 пункта 

и връщане към нивата от 2017 година.  

От разгледаните през отчетната година 101 въззивни наказателни общ 

характер дела са свършени 68, от които 36 дела са решени в срок до три месеца, 

което представлява 53 %. Основна причина за по-ниския процент на приключени в 

тримесечен срок дела през изминалата година се явява обявената извънредна 

обстановка в страната, като за периода от 13.03.2020 г. до 15.05.2020 г. не се 

разглеждаха наказателни дела от общ характер. Това обстоятелство доведе до 

отлагане разглеждането им, както и до приключването им над тримесечен срок. На 

следващо място се явяват като причини за по-ниския процент на приключени в 

тримесечен срок дела се явява необходимостта от откриване на съдебно следствие 

във въззивната инстанция, както и образуваните дела преди съдебната ваканция, 

по които е дадено разрешение от председателя на съда за насрочване извън 

двумесечния срок по чл. 247а, ал. 2 НПК. По тази причина тези дела не биха могли 

да бъдат разгледани и решени в тримесечния срок. Друга причина за това е 

изменението на чл. 308, ал. 2 НПК. 

От разгледаните 264 въззивни частни наказателни дела са свършени 

258 броя, от които 255 дела в тримесечния срок или 99 %. По тези дела бързината 

на производството е почти постоянна величина в тригодишния период - 99 % през 

2018 г. (214 към 212) и 100 % (267 - 267) през 2018 г.   

Делата по чл. 243 НПК – 26 бр., от които свършени 25 - на 100 % са 

приключили в едномесечен срок, каквато е тенденцията през последните три 

години.  

От разгледаните през 2020 година 55 наказателни дела за възобновяване са 

свършени 51 броя дела, като 43 броя от тях са в тримесечен срок или 84 %.  

Всички тези устойчиви данни обаче дават основание категорично да се 

приеме, че наказателните дела във Великотърновски апелативен съд се разглеждат 

и приключват преимуществено в тримесечен срок. 
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ІІ. 2.1. Брой на решените дела с акт по същество – анализ по 

видове. 

Граждански и търговски дела 

 

От свършените през отчетната година 779 дела с акт по същество са 

приключили 722, което съставлява 93 % и са прекратени 57 дела, т. е. само 7 %. 

За сравнение през 2019 год. от общо свършените 939 с акт по същество са 

приключили 879, което съставлява 94 % и само 6 % или 60 дела са прекратени. 

През 2018 год. от общо свършените 904 дела с акт по същество са приключили 864, 

което съставлява 96 %, т. е. само 4 % или 40 дела са прекратени. Т.е. налице е 

трайна устойчивост на приключилите с акт по същество дела през всяка следваща 

година. 

През отчетната 2020 год. от свършените 127 въззивни граждански дела с 

акт по същество са приключили 115. През 2019 год. от общо свършените 118 

въззивни граждански дела с акт по същество са приключили 107. През 2018 г. от 

свършените 136 въззивни граждански дела с акт по същество за приключили 126.  

От свършените 250 въззивни търговски дела с акт по същество са 

приключили 235. За сравнение през 2019 год. от свършените 197 въззивни 

търговски дела с акт по същество са приключили 185, а през 2018 год. от 

свършените 155 въззивни търговски дела с акт по същество са приключили 149.   

От свършените 398 въззивни частни дела – граждански и търговски, с акт 

по същество са приключили – 368. През 2019 год. свършените дела са 622, от 

които с акт по същество – 585. През 2018 г. са свършени 610 въззивни частни дела, 

от които с акт по същество 586. 

С акт по същество са приключили всички свършени жалби за бавност.   

От решените с акт по същество 350 въззивни граждански и търговски дела 

(без частни граждански и търговски дела), 230 са приключили с резултат 

решението на първата инстанция потвърдено, което представлява 65.71 %. През 

2019 год. от приключените с акт по същество 292 въззивни граждански и търговски 

дела 195 са приключили с резултат решението на първата инстанция потвърдено, 

което представлява 66.78 %. През 2018 г. от приключените с акт 275 въззивни 

граждански и търговски 185 от тях са приключили с резултат решението на 

първата инстанция потвърдено, което представлява 67.27 %.  
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Налице е увеличение на  изменените от въззивната инстанция съдебни 

актове. Изменени отчасти са решенията по 75 дела спрямо 58 дела през 2019 г. и 

49 дела за 2018 г. В повечето случаи решението на първоинстанционния съд е 

изменено поради събрани от въззивния съд нови доказателства, включително и 

експертизи, определяне на различен размер на застрахователни обезщетения по 

искове по КЗ или обезщетения по ЗОДОВ. 

Налице е увеличение на отменените съдебни актове спрямо предходната 

2019 год. По 41 дела през 2020 г. решението е отменено изцяло и е постановено 

ново решение спрямо 33 дела през 2019 г. и 29 дела през 2018 г. По тези дела са 

направени нови правни изводи от въззивния съд при приетата и установена от 

окръжните съдилища фактическа обстановка. По някои от тези дела след 

представяне на нови доказателства в съответствие със закона са правени изводи и 

за фактическа обстановка, различна от приетата от съответния първоинстанционен 

съд. 

По 4 дела през 2020 год., спрямо 6 през 2019 год. и 11 дела през 2018 год. 

решението на първоинстанционния съд е обезсилено, т. е налице е значително 

намаление. Тези дела представляват 1 % от общия брой дела с постановен акт по 

същество (350). За 2019 год. този процент е 2.05 %, а за 2018 г. е 3.78 %. Това 

дава основание да се приеме, че по съвсем малка част от делата въззивният съд е 

констатирал недопустимост на първоинстанционното решение. 

Анализът на резултатите от тези дела показва, че в по-голямата си част 

актовете на първоинстанционните съдилища са потвърждавани, но има и отменени 

и произнесени по същество нови актове от въззивната инстанция.  

Анализът на резултатите от въззивния проверка на решенията на окръжните 

съдилища от района на апелативния съд, води до извода, че през отчетната 2020 г. 

съдиите от окръжните съдилища са изпълнявали отговорно задълженията си по 

пълното и всестранно изясняване на фактическата обстановка по делата, по 

своевременно им разглеждане и приключване на производствата по тях, 

постановявали са в срок в по-голяма част изцяло законосъобразни и обосновани 

съдебни актове. 

През 2020 год. стоялите за разглеждане дела, постъпили от Окръжен съд – 

Велико Търново – 125 въззивни граждански и търговски дела и 99 въззивни 

частни граждански и търговски дела и 3 жалби за бавност. През 2019 г. стоялите за 
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разглеждане дела, постъпили от Окръжен съд – Велико Търново дела са 108 

въззивни граждански и търговски дела и 140 въззивни частни граждански и 

търговски дела, вкл. и 1 жалба за бавност. През 2018 г. са стояли за разглеждане 

89 въззивни граждански и търговски дела и 140 въззивни частни граждански и 

търговски дела. Налице е увеличение в постъплението на въззивните граждански и 

търговски дела и значително намаление при въззивните частни дела спрямо 

предходната година. От стоялите за разглеждане 125 въззивни граждански и 

търговски дела са свършени 94 дела и са останали несвършени 31 дела. През 2019 

г. от стоялите за разглеждане 108 въззивни граждански и търговски дела са 

свършени 73 дела и са останали несвършени 35 дела. За 2018 г. от стоялите за 

разглеждане общо 89 дела са свършени 61 въззивни граждански и търговски дела 

и 28 са останали несвършени. Разгледани са 107 частни жалби, вкл. и по чл. 274 

ал. 2 от ГПК, и в края на периода са останали несвършени 6. През 2019 г. са 

разгледани 132 частни жалби и в края на периода са останали 7 несвършени. За 

2018 г. са разгледани 137 частни жалби и в края на периода са останали 

несвършени 3. От свършените със съдебен акт по същество 94 въззивни 

граждански и търговски дела, потвърдени са 56 акта, което представлява 59.57 %. 

За 2019 г. от свършените със съдебен акт по същество 73 въззивни граждански и 

търговски дела, потвърдени са 46, което представлява 63.01 %, спрямо 63.93 % за 

2018 г. Решението е отменено изцяло по 10 дела, спрямо 2 дела за 2019 г. и 7 дела 

през 2018 г. Решението е изменено отчасти по 21 дела, спрямо 16 дела за 2019 г. и 

12 дела през 2018 г. През отчетния период има обезсилени решения по 2 дела, 

спрямо 1 дело за 2019 год. (за 2018 год. няма обезсилени решения). Прекратени са 

5 дела, спрямо 8 дела за 2019 год. Останалите несвършени дела са 31 спрямо 35 за 

2019 год. Разгледани са е 3 жалби за бавност, от които е уважена само една.  

През 2020 год. са стояли за разглеждане дела, постъпили от Окръжен съд 

– Габрово – 56 въззивни граждански и търговски дела и 44 въззивни частни 

граждански и търговски дела. През 2019 г. са стояли за разглеждане дела 

постъпили от Окръжен съд – Габрово – 45 въззивни граждански и търговски дела и 

78 въззивни частни граждански и търговски дела. През 2018 г. са стояли за 

разглеждане 45 въззивни граждански и търговски дела и 81 въззивни частни 

граждански и търговски дела. От проверените и приключили с произнасяне по 

същество 33 съдебни решения, потвърдени са 24 акта, което представлява 72.72 
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%. За 2019 г. от общо постановените 30 съдебни решения, потвърдени са 23 

решения, което представлява 76.66 %, а за 2018 г. този процент е 58.06 %. 

Отчасти изменени са 2 акта, спрямо 5 акта за 2019 г., а изцяло отменени са 5 акта 

спрямо 2 за 2019 г. Няма обезсилени решения. Прекратени са 2 дела. Останалите 

несвършени дела са 23. Няма постъпили жалби за бавност. Разгледани са 42 частни 

жалби, а в края на периода са останали неразгледани 2 жалби. За 2019 г. са 

разгледани 73 частни жалби, останали неразгледани в края на отчетния период са 

5.  

През 2020 г. са стояли за разглеждане дела, постъпили от Окръжен съд – 

Ловеч – 110 въззивни граждански и търговски дела и 62 въззивни частни 

граждански и търговски дела. През 2019 г. са стояли за разглеждане дела, 

постъпили от Окръжен съд – Ловеч – 89 въззивни граждански и търговски дела и 

105 въззивни частни граждански и търговски дела, а през 2018 г. - 84 въззивни 

граждански и търговски дела и 103 въззивни частни граждански и търговски дела. 

От проверените и приключили с произнасяне по същество 75 решения, потвърдени 

са 48 решения, което представлява 64 %. За 2019 г., от проверените и приключили 

с произнасяне по същество 52 решения, потвърдени са 23 решения, което 

представлява 44.23 %, а за 2018 г. този процент е 67.30 %. По 13 дела решенията 

са изменени, спрямо 10 дела за 2019 г. Изцяло отменени са 9 решения спрямо 12 за 

2019 г. Няма обезсилени решения. Прекратени са 5 дела. Останали несвършени в 

края на отчетния период са 35 въззивни граждански и търговски дела. Разгледани 

са 61 частни жалби, спрямо 103 за 2019 г. Останали неразгледани в края на 

отчетния период е едно въззивни частно дело.  

През 2020 г. са стояли за разглеждане дела, постъпили от Окръжен съд – 

Плевен – 155 въззивни граждански и търговски дела и 106 въззивни частни 

граждански и търговски дела. През 2019 г. са стояли за разглеждане дела, 

постъпили от Окръжен съд – Плевен – 134 въззивни граждански и търговски дела и 

163 въззивни частни граждански и търговски дела, а за 2018 г. - 118 въззивни 

граждански и търговски дела и 168 въззивни частни граждански и търговски дела. 

От проверените и приключили с произнасяне по същество 102 решения, 

потвърдени са 56, което представлява 55 %. За 2019 г. от проверените и 

приключили с произнасяне по същество 83 решения, потвърдени са 48, което 

представлява 57.83 %, а за 2018 г. този процент е 60.52 % (от 76 решения, 
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потвърдени са 46). Изменени са решенията по 26 дела, спрямо 21 дела за 2019 г., 

по които решенията са изменени. Изцяло са отменени 10 решения, спрямо 7 за 

2019 г. Обезсилено е 1 съдебно решение. С прекратяване на производството са 

приключили 9 дела. Останали са несвършени 53 дела. Постъпвала е една жалба за 

бавност, която е оставена без уважение. Разгледани са 95 частни жалби, спрямо 

159 частни жалби през 2019 г. Останали неразгледани в края на отчетния период 

са 11. 

През 2020 г. са стояли за разглеждане дела, постъпили от Окръжен съд – 

Русе – 142 въззивни граждански и търговски дела и 99 въззивни частни 

граждански и търговски дела. През 2019 г. са стояли за разглеждане дела, 

постъпили от Окръжен съд – Русе – 113 въззивни граждански и търговски дела и 

151 въззивни частни граждански и търговски дела, спрямо 106 въззивни 

граждански и търговски дела и 141 въззивни частни граждански и търговски дела 

през 2018 г. От проверените и приключили с произнасяне по същество 73 дела, 

потвърдени са решенията по 46 от делата, което представлява 63.01 %. За 2019 г. 

от приключилите по същество 77 дела, потвърдени са решенията по 55, което 

представлява 71.42 %, а за 2018 г. този процент е 66.19 % (от общо 71 решения, 

потвърдени са 47). По 13 дела са изменени решенията, спрямо 6 за 2019 г. Изцяло 

отменени са 7 акта, спрямо 10 за 2019 г. Обезсилено е 1 решение. С прекратяване 

на производството са приключили 6 дела. Останали са несвършени в края на 

отчетния период 69 въззивни граждански и търговски дела. Разгледани са 91 

частни жалби спрямо 146 частни жалби за 2019 г. Останали неразгледани в края на 

отчетния период са 8 дела.  

По по-голямата част от разгледаните частни жалби срещу определения на 

първоинстанционните съдилища, последните са потвърдени, но има и дела, по 

които частните жалби са оставени без разглеждане поради недопустимостта им. 

Този факт е относим към почти всички окръжни съдилища и може да се каже 

определено, че се забелязва най-вече при дела, свързани с обжалване действия на 

съдебен изпълнител по реда на чл. 435 ГПК, където законът ограничи вида на 

подлежащите на обжалваните действия. 

Анализът на посочените по-горе резултати от въззивната проверка на 

първоинстанционните съдебни актове показва, че е налице много добро качество 
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на правораздаване от всички окръжни съдилища на територията на апелативния 

район, като това важи в най-голяма степен за Окръжен съд – Габрово.  

Наказателни дела 

 

От свършените през отчетната година от 405 свършени дела с акт по 

същество са приключили 395 или 98 %, при 96 % за 2019 година (415 към 399) и 

97 % за 2018 година (479 към 467). Тези показатели наистина са впечатляващи и 

отлично илюстрират работата на съдиите в наказателното отделение на 

Апелативен съд – Велико Търново. 

 С акт по същество са приключили 67 от решените 68 въззивни общ 

характер дела (99 %), при 113 към 114 (99 %) за 2019 г. и 93 към 97 (96 %) през 

2018 г. 

 258 от решените 253 въззивни частни наказателни дела през отчетната 

година са решени с акт по същество – 98 %, при подобни показатели и през 

предходните години – 214 към 206 за 2019 г. и 260 към 267 за 2018 г. 

 При въззивните частни наказателни дела по чл. 243 НПК от 25 

свършените 23 дела са решени с акт по същество – 92 %. През 2019 г. от 

свършените 19 дела са решени с акт по същество – 19, което представлява 100 %. 

Тези дела са приключили с акт по същество на 100 % и през 2018 година – 25 към 

25.  

От тях с определение, с което съдебните актове на окръжните съдилища са 

потвърдени са приключили 15 дела, по 7 дела съдебните актове на окръжните 

съдилища са отменени, а по 1 дело е изменен съдебния акт. По две дела е 

прекратено производството. Процентът на потвърдените съдебни актове е 65.22 % 

при 73.68 % за 2019 година и при 78.57 % за 2018 година. 

През отчетната година 49 от решените 51 дела за възобновяване са 

приключили с акт по същество или 96 %. Резултатът през предходната 2019 г. - 61 

от решените 68 дела за възобновяване са приключили с акт по същество, или 90 

%, а през 2018 г. също 99 % - 87 от решените 88 дела за възобновяване са 

приключили с акт по същество. 

От тях по 20 дела искането е оставено без уважение и по 29 дела искането 

за възобновяване е уважено. За сравнение през предходната 2019 г. са свършени 

68 броя дела, като 67 броя от тях в тримесечен срок или 99 %. От свършените дела 
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от този вид по 33 дела искането е оставено без уважение и по 28 дела искането за 

възобновяване е уважено. През 2018 г. са свършени 88 броя дела от този вид, като 

81 броя от тях в тримесечен срок или 92 %. От свършените дела от този вид по 60 

дела искането е оставено без уважение и по 27 дела искането за възобновяване е 

уважено. 

Резултатите от въззивната проверка по постъпилите наказателни общ 

характер дела, като се вземе предвид постановените от апелативните наказателни 

състави съдебни актове, са както следва: 

Окръжен съд - Велико Търново – от общо свършените 11 дела 

присъдата е потвърдена по 5 от тях, по 5 бр. присъдата е изменена, по 1 дело 

присъдата е отменена изцяло и делото е върнато за ново разглеждане. 

Окръжен съд - Габрово – от свършените 15 дела по 6 от тях присъдата е 

потвърдена, по 4 дела е изменена присъдата, по 1 дело присъдата е отменена и 

делото е върнато за ново разглеждане и по 4 дела присъдата е отменена и е 

постановена нова присъда.  

Окръжен съд - Ловеч – от свършените общо 10 дела по 1 дело присъдата 

е потвърдена, като по 5 дела присъдата е изменена. По 2 дела присъдата е 

отменена изцяло, като делото е върнато за ново разглеждане. По едно дело 

присъдата е отменена частично и делото е върнато за ново разглеждане и по едно 

дело е произнесена нова присъда.  

Окръжен съд - Плевен – от свършените общо 13 дела по 3 от тях  

присъдата е потвърдена, по 5 дела присъдата е изменена, по 3 дела присъдата е 

отменена изцяло и делото е върнато за ново разглеждане, а по 2 дела е 

произнесена нова присъда. 

Окръжен съд - Русе – от общо свършените 22 бр. дела по 7 от тях 

присъдите са потвърдени, по 9 дела съдебния акт е изменен, по 3 дела  присъдата 

е отменена, като делото е върнато за ново разглеждане, по 2 броя дела присъдите 

са отменени и са постановени нови присъди. По едно дело е прекратено 

производството. 

 Въззивните наказателни дела от общ характер решени със съдебен акт по 

същество са общо 67 и въззивните дела от административен характер са 3 бр. От 

тях са потвърдени присъдите и решенията на Окръжните съдилища по 22 дела или 

31 %. За 2019 са 38 %, а за 2018 година са 35 %. 
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Изменени са съдебните актове по 28 дела или 40 %. За 2019 г. са 40 %, а 

за 2018 година са 46 %.  

Отменените съдебни актове са общо 20 или 29 %. За 2019 година са  22 %, 

а за 2018 година са 20 %. 

При анализа на констатираните данни за разглеждания тригодишен период 

се отчита намаление броя на потвърдените и увеличение броя на отменените 

съдебни актове, които са проверени от въззивната инстанция през отчетната 

година в сравнение с предходните такива, като броя на изменените актове се 

запазва като стойност от предходната година. 

Независимо от отчетеното високо качеството на съдебните актове, намирам, 

че в окръжните съдилища все още има неизползвани възможности на съдиите от 

наказателните отделения при окръжните съдилища за подобряване на този 

показател. 
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ІІ. 2.2. Брой прекратени дела – причини 

Граждански и търговски дела 

 

Прекратените въззивни граждански и търговски дела през 2020 год. са 

само 57 при общо свършени 779, което е 7 %, срещу 60 при общо свършени 939 за 

2019 год., което е 6 % и срещу 40 при общо свършени през 2018 година 904. 

От свършените през 2020 г. 127 въззивни граждански дела, прекратени 

са производствата по 12 дела, спрямо 11 прекратени дела от общо свършени 118 

дела през 2019 год. и 10 прекратени от общо свършени 136 въззивни граждански 

дела през 2018 год. 

От свършените през 2020 г. 250 въззивни търговски дела, прекратени са 

производствата по 15 дела, спрямо 12 прекратени от общо 197 въззивни търговски 

дела  през 2019 год. и 6 прекратени от общо свършени 155 въззивни търговски 

дела през 2018 год.   

Прекратените през 2020 г. въззивни частни дела са 30 срещу 37 за 2019 

год. и 24 за 2018 г.   

Преобладават случаите, в които производството по делата е прекратено, 

респ. частните жалби оставени без разглеждане, поради това, че постановените 

съдебни актове на първоинстанционните съдилища не подлежат на обжалване 

пред въззивна инстанция.  

Основания са били също недопустимост на жалбата, оттегляне на жалбата, 

постигната спогодба, върнати на окръжния съд за поправяне на явна фактическа 

грешка или за администриране на въззивната жалба.  

Наказателни дела 

 

          През отчетния период от свършените 405 наказателни производства само 

10 са прекратени, което представлява едва 2.47 % от всички свършени 405 дела. 

 От всичко свършени 68 въззивни наказателни общ характер дела е 

прекратено производството само по едно от тях, което е 1.47 %. От общо 

свършените 258 въззивни частни наказателни дела през годината са 

прекратени само 5 от тях или 1.94 %. 
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 Само 2 са прекратените производства при свършените частни 

наказателни дела по чл. 243 НПК от общо свършени 25. От общо свършените 

51 дела за възобновяване са прекратени само 2 бр., което е 3.9 %.  

 

ІІ. 3. Висящи дела в края на отчетния период. 

Граждански и търговски дела 

 

В края на отчетния период несвършени са останали 240 граждански и 

търговски дела, който показател бележи увеличение в сравнение с предходните 

години: 198 през 2019 год. и 192 през 2018 г., което най-вече се дължи на големия 

брой постъпили дела през м. ноември и м. декември дела - 139. 

Най-много останали несвършени през отчетния период в сравнение с 

предходните години са въззивни търговски дела – 150 срещу 117 през 2019 

год. и 98 през 2018 г., което се дължи на най-големия брой постъпили дела от този 

вид. 

Налице е значително намаление на останалите несвършени през отчетния 

период в сравнение с предходните години въззивни частни граждански и 

търговски дела – 22 спрямо 24 за 2019 год. и 41 през 2018 г.  

Останали висящи в края на периода са били и 62 въззивни граждански 

дела. Налице е тенденция за увеличаване – за 2019 год. висящите въззивни 

граждански дела са 57, а за 2018 год. - 53.   

Независимо от това следва да се отбележи и факта, че в периода 01.12.2020 

г. - 31.12.2020 г. в съда са постъпили общо 66 граждански и търговски дела, като в 

т. ч. 11 въззивни граждански дела, 21 въззивни търговски, или общо 33, което води 

до практическа невъзможност тези дела да се насрочат в открито съдебно 

заседание и да приключат със съдебен акт до края на календарната 2020 г. 

Постъпили през този период са 34 въззивни частни дела, като част от тях обаче са 

приключили до края на календарната година с произнасяне на съдебен акт.  

 

Наказателни дела 

 

          През отчетния период са останали несвършени общо 45 наказателни дела 

при 39 за 2019 година и 42 за 2018 година.  
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От тях въззивни наказателни общ характер дела са 33, частни 

въззивни наказателни дела са 6, въззивно частно дело по чл. 243 НПК е 1 и 4 

наказателни дела за възобновяване.  

Причини – основната причина се свежда до това, че те са постъпили в края 

на 2020 г. В периода 01.11.2020 – 31.12.2020 година във Великотърновски 

апелативен съд са новообразувани общо 53 наказателни дела, от които 26 през м. 

декември. Отлагането на въззивните наказателни дела от общ характер се дължи 

на обективни причини, с оглед необходимостта от разкриване на обективната 

истина в нейната цялост и пълнота, което налага събирането на доказателства 

както по искане на страните, така и по служебен почин на съда. Това са 

допускането на експертизи, разпити или повторен разпит на свидетели и др. 

Извършването на тези процесуални действия налага откриване на съдебно 

следствие пред въззивната инстанция, което води до провеждането на по-вече от 

едно съдебни заседания. 

Друга причина за отлагането на делата е, че през изминалата година беше 

въведено извънредно положение, а в последствие обявена извънредна епидемична 

обстановка в страната, която доведе до прекъсване ритмичното разглеждане на 

делата за период от два месеца, което от своя страна рефлектира върху срочността 

на приключването им. 

По изключение отлагането на делата се дължи на заболяване на страните по 

делото или поради служебна ангажираност на адвокат. През отчетната година е 

намалял броя на отлаганите дела, поради служебна ангажираност на защитници по 

други дела в други съдилища, чието насрочване предхожда това пред Апелативния 

съд. Постъпилите дела се насрочват в предвидения срок, съобразно разпоредбата 

на чл. 247а, ал. 2, т. 1 от НПК. При наличието на фактическа и правна сложност се 

насрочват след предварително дадено разрешение от Административния 

ръководител на съда до три месеца. При отлагане на делата, насрочването им 

става в срока по чл. 271, ал. 10 от НПК. 

 

ІІ.4. Обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати 

касационна проверка, изводи. 

Граждански и търговски дела 
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По граждански и търговски дела, в т.ч. и частни дела са подадени общо 279 

жалби спрямо 285 жалби през 2019 г. и 277 касационни жалби през 2018 г. Към 

броя на свършените 779 дела обжалваните актове представляват 35.82 %, спрямо 

30.35 % за 2019 г. (285 обжалвани от 939 общо свършени дела) и 30.64 % за 2018 

г.  

Обжалваните актове по въззивни граждански дела през отчетния период 

са 75, по въззивни търговски – 114, а 90 са обжалваните актове по въззивните 

частни и търговски дела, вкл. и по делата по чл. 274 ал. 2 от ГПК. 

В периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. от Върховен касационен съд на 

Република България са върнати 145 граждански и търговски дела и 59 частни дела 

– граждански и търговски, или общо 204 дела. Известно е, че сред върнатите от 

касационна проверка дела има и такива, които са били разглеждани от 

апелативния съд в предходните години. 

От въззивните граждански и търговски дела са потвърдени и недопуснати до 

касационно обжалване общо 126 решения, което спрямо върнатите 145 граждански 

и търговски дела представлява 86.89 % срещу 84.02 % за 2019 г. (121 решения 

потвърдени и недопуснати до касационно обжалване спрямо 144 обжалвани 

върнати) и срещу 78.67 % потвърдени и недопуснати до касационно обжалване 

дела през 2018 г. При частните граждански и търговски дела са потвърдени и 

недопуснати до касационно обжалване 55 акта, което спрямо върнатите 59 акта 

представлява 93.22 %, спрямо 86.20 % за 2019 г. (75 потвърдени и недопуснати до 

касационно обжалване спрямо върнати 87 дела) и спрямо 85.71 % през 2018 г.  

От тях с индекс „1” – „изцяло потвърдено” са 20 решения, което 

представлява 14 % спрямо върнатите 145 бр. въззивни и търговски дела и 21 

определения, което представлява 36 % спрямо върнатите 59 бр. частни граждански 

и търговски дела. 

С индекс „2” – „недопуснато до касационно обжалване” са 106 решения, 

което представлява 73 % спрямо върнатите въззивни и търговски дела и 34 

определения, което представлява 58 % спрямо върнатите частни граждански и 

търговски дела. 

По показател с индекс „3а” „изцяло отменен и постановен акт по същество”, 

са върнати всичко 12 решения по въззивни граждански и търговски дела, което 

представлява 8.28 % спрямо върнатите, срещу 9.72 % отменени решения по този 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2020 г.       57/202 

показател за 2019 г. и 11.02 % за 2018 г. и 2 акта по частни дела, което 

представлява 3.39 %, спрямо 11.49 % по този показател за 2019 г. и 12,69 % за 

2018 г.  

По показател с индекс „3б” – „изцяло обезсилено и върнато за ново 

разглеждане“ са 4 решения, което представлява 2.76 % спрямо 2.77 %. За 2019 г. 

По този показател няма обжалвани определения с този индекс.  

По показател индекс - „5а” - потвърдено в една част или недопуснато до 

касационно обжалване, отменено, обезсилено или нищожно в друга част са 3 

решения, което представлява 2 % и 2 определения, което представлява 3 %. 

По всички останали показатели няма върнати дела.  

По всички останали показатели няма върнати дела.  

Причината за отмяната на съдебните актове по въззивни граждански и 

търговски дела са основанията, посочени в чл. 280, т. 1 - 3 ГПК по въпроси - 

решени в противоречие с практиката на Върховен касационен съд на Република 

България, решени противоречиво от съдилищата и от значение за точното 

прилагане на закона и за развитие на правото. 

Постановените отменителни касационни решения и определения на 

Върховния касационен съд на Република България, касаят дела с голяма 

фактическа и правна сложност. В мотивите са развити съображения, различни от 

тези на въззивния съд относно легитимацията на страните, наличие на правен 

интерес, както и по приложението на материалния закон, по които въпроси 

съществува противоречива практика.  

В някои случаи е допуснато касационно обжалване на съдебния акт, поради 

наличие на някоя от предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК, но след това съответния 

съдебен акт е оставен в сила. 

С оглед законовата разпоредба на чл. 290 ГПК съдиите от района на 

Апелативен съд – Велико Търново прилагат практиката на Върховен касационен 

съд на Република България. Факт е обаче, че по една и съща правна норма или 

раздел от закон съществува противоречива практика и на Върховен касационен 

съд, което създава известни затруднения при приложение на закона. Вярно е, че 

Върховния касационен съд по пътя на издаване на тълкувателни решения прави 

нужното за уеднаквяване на практиката, за което са и постановените не малко 

решения за това. При обсъждане на въпросите по образуваните тълкувателни дела 
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вземат участие и съдиите от Апелативен съд – Велико Търново, които дават своите 

становища.  

В повечето случаи при изменените решения на въззивния съд се касае за 

изменение на размера на присъдените обезщетения за вреди от непозволено 

увреждане, при застрахователните обезщетения и при присъждане на обезщетение 

по ЗОДОВ.  

Тези резултати са основание да се твърди, че съдиите, разглеждащи 

граждански и търговски дела в Апелативен съд - Велико Търново, работят 

професионално, постановените от тях въззивни актове са обосновани и законът е 

приложен правилно. 

Наказателни дела 

 

През отчетната година в Апелативен съд - Велико Търново са свършени със 

съдебен акт по същество 67 въззивни наказателни дела от общ характер. От 

тях са обжалвани и протестирани 55 или 82 % при 78 % за 2019 година и 81 % за 

2018 година. 

Проверените от Върховен касационен съд на Република България обжалвани 

въззивни съдебни актове дават следните резултати: 

През 2020 година са върнати от ВКС на РБ общо 62 въззивни наказателни 

дела. От тях по 38 съдебният акт е оставен в сила или 62 % при 60 % за 2019 

година и 63 % за 2018 година.  

 Изменените съдебни актове в различни части са 10 броя, което 

представлява 16 % при  14 % за 2019 година и 16 % за 2018 година.  

 Отменени са съдебните актове общо по 12 дела или 19 % при 26 % за 2019 

година и 20.89 % за 2018 година. По две дела съдебните актове са отменени 

частично с оправдаване на подсъдим, което е 3 %. 

При анализа на констатираните данни за разглеждания тригодишен период 

се отчита запазване броя на потвърдените и изменените съдебни актове, които са 

проверени по касационен ред през отчетната година в сравнение с предходните 

такива. Налице е намаление на отменените актове в сравнение с предходната 

година.  

Причините за отменените и изменени съдебни актове детайлно са 

анализирани, както от съответните състави на наказателното отделение, така и на 
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общо събрание на същото. Следва се отчете обстоятелството, че върнатите през 

отчетната година дела от касационна проверка обхващат и дела, разгледани от 

въззивният съд през предходни години. Най-реално данните за резултатите от 

проверката на по-горните инстанции се отчитат в атестационните формуляри, 

където се посочват спрямо делата, разгледани през съответната години. 

Постигнатите резултати по бързина и качество на правораздаването от 

съдиите от наказателното отделение на Апелативен съд - Велико Търново са 

устойчиви спрямо предходните години. Стремежът и през следващата година 

трябва да бъде за повишаване качеството на съдебните актове. 
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       ПОСТЪПИЛИ ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ  

     В АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 

 

ВИД НА ДЕЛОТО БРОЙ 

Въззивни граждански дела                                              132 

Въззивни търговски дела                              283 

Частни гражданки дела ІІ инстанция                                            352 

Жалби за бавност           4 

Частни граждански дела – чл. 274, ал. 2 ГПК 50 

Общо                          821 
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Съпоставка на образувани и свършени граждански дела 

 

 

 

 

 

Съпоставка на образувани и свършени наказателни дела 
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   ПОСТЪПИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ  

          В АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 

 

ВИД НА ДЕЛОТО БРОЙ 

Въззивни наказателни общ характер дела 82 

Частни наказателни дела                                                      253 

Частни наказателни дела по чл. 243 НПК 25 

Административни наказателни дела 4 

Наказателни дела за възобновяване 47 

Общо                          411 
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ІІ. 5. Оправдателни присъди. 

 

През отчетния период по разгледаните въззивни дела от общ характер във 

въззивната инстанция е постановена една оправдателна присъда. През 2019 година 

са произнесени две оправдателни присъди, а през 2018 година са постановени пет 

такива.  

 

ІІ. 6. Дела с особен обществен интерес  

 

1. Дела с особен обществен интерес, които са наблюдавани от 

Европейската комисия (по т.нар. Списък 1) През 2020 година в Апелативен 

съд - Велико Търново не са разглеждани дела, наблюдавани от Европейската 

комисия по линия на Механизма за сътрудничество и оценка.  

 

2. Дела с висок обществен интерес, активно отразявани от медиите.  

През 2020 година в Апелативен съд - Велико Търново са стояли за 

разглеждане общо 9 въззивни дела (всички наказателни) към които е проявяван 

висок интерес от страна на широката общественост и медиите:  

 

а.) Въззивни наказателни дела по реда на глава Втора от 

специалната част на НК „Престъпления срещу личността“, раздел I. - 

"Убийство" (чл. 115-127 от НК).  

 

ВНОХД № 305/2019 г. и ВНОХД № 237/2020 г.  (Делата за смъртта 

на 18-годишния Алекс от гр. Бяла) -  ВНОХД № 305/2019 г. е било образувано 

във ВТАС на 10.10.2019 г. на основание решение на ВКС по н.д. № 750/2019 г., с 

което е отменено преходно решение на Апелативен съд – Велико Търново по 

ВНОХД № 66/2019 г., с което е била изменена присъда на Окръжен съд - Русе по 

НОХД № 207/2018 г. с която подсъдимият Валентин И. М. е признат за виновен в 

това, че на 08.07.2017 г., в гр. Бяла, умишлено умъртвил Алекс С. А. (р. 1999 г.) по 

хулигански подбуди и смъртта настъпила на 15.07.2017 г. в УМБАЛ – Русе АД в гр. 

Русе, поради което и на основание чл. 116 ал. 1, т. 11, пр. 1 вр. чл. 115 

първоинстанционният съд го осъдил на 20 години лишаване от свобода при 
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първоначален строг режим. За докладчик по ВНОХД № 305/2019 г. е бил 

определен съдия Красен Георгиев. Делото било разгледано в открито съдебно 

заседание на 09.12.2019 г. и обявено за решаване. На 30.01.2020 г. е постановено 

решение, с което въззивният съд изменил присъдата на Окръжен съд – Русе, като е 

преквалифицирал деянието на подсъдимия от престъпление по чл. 116 ал. 1., т. 11 

вр. чл. 115 от НК в такова по чл. 124, ал. 1, т. 3 от НК, вр. чл. 130 ал. 2 от НК и е 

намалил определеното от първоинстанционния съд наказание от 20 на 4 години 

лишаване от свобода, които да се изтърпят ефективно при общ режим от 

подсъдимия. След подадени касацонен протест и жалби, делото е било изпратено 

във ВКС. Със свое решение по н.д. № 212/2020 г., Върховният касационен съд  

отменил решението на Апелативен съд – Велико Търново по ВНОХД № 305/2020 г. 

и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. На това 

основание, на 23.07.2020 г. в Апелативен съд – Велико Търново е било образувано 

ВНОХД № 237/2020 г. като за докладчик по делото е бил определен съдия Пламен 

Попов. Делото било разгледано в открити съдебни заседания на 21.09.2020 г. и 

17.11.2020 г. и  обявено за решаване. 

 

ВНОХД № 270/2019 г. (Делото срещу лекарка от АГО в гр. Тетевен 

за смърт на новородено дете) - Делото е било образувано във Великотърновски 

апелативенн съд на 20.08.2019 г. на основание решение на Върховния касационен 

съд по КД № 317/2019 г., с което е отменено решение на Апелативен съд – Велико 

Търново по ВНОХД № 20/2018 г., с което е била отменена присъда на Окръжен съд 

- Ловеч по НОХД № 95/2016 г., с която подсъдимата Нина Т. Б. е била призната за 

виновна да е извършила деяние по чл. 123, ал. 1, предл. 2 от НК и на основание 

чл. 36 и чл. 54 и чл. 66, ал. 1 от НК осъдена на 2 години лишаване от свобода 

условно с изпитателен срок от 3 години. С решението на Великотърновски 

апелативен съд, подсъдимата е била оправдана по повдигнатото й от ОП - Ловеч 

обвинение.  

За докладчик по делото е бил определен съдия Красен Георгиев. Делото е 

разгледано в открити съдебни заседания на 18.11.2019 г., 29.05.2020 и 08.07.2020 

г. , като е поставена нова присъда, с която е отменена присъдата на Окръжен съд – 

Ловеч, като вместо това подъсдимата е призната за невинна и оправдана изцяло по 
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повдигнатото и по чл. 123, ал. 1 от НК обвинение. След касационен протест, делото 

е било изпратено във Върховния касационен съд.  

 

ВНОХД № 194/2020 г. (Делото за убийството на съпрузите от с. 

Богданчовци) - Делото е било образувано във Великотърновски апелативен съд 

на 24.06.2020 г. на основание въззивни жалби от защитниците на подсъдимия 

Веселин Н. Н. срещу присъда на Окръжен съд - Габрово по НОХД № 75/2019 г., с 

която същият е бил признат за виновен в това, че в периода 10.07.2017 - 

11.08.2017 г., в гр. Габрово и в гр. Велико Търново, като подбудител и помагач, в 

съучастие с Лъчезар Й. П. (р. 1963 г.) от гр. София, действащ като извършител, 

склонил последния да умъртви съседите му Е. С. С. (р. 1956 г.) и И. Д. С. (р. 1947 

г.), живущи в с. Богданчовци, Община Габрово срещу обещание да заплати на 

същия 25 000 евро – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 4 и т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 

20, ал. 3 и ал. 4, като същият е бил признат за виновен в извършване на 

престъпление по чл. 216, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК и осъден на 20 години 

лишаване от свобода. Същият е бил признат за невинен в това да е извършил 

престъпления по чл. 339 от НК и чл. 330 от НК.  

За докладчик по делото е била определена съдия Корнелия Колева, която 

го е насрочила в открито съдебно заседание на 03.08.2020. Делото е бил отложено 

за 02.11.2020 г. (за събиране на нови доказателства), на която дата е било обявено 

за решаване.  

 

ВНОХД № 238/2020 г. (Делото за убийството на малолетния 

Дариел от Габрово) - Делото е било образувано в Апелативен съд – Велико 

Търново на 23.07.2020 г. на основание въззивна жалба от подсъдимия Делян М. Б. 

(р. 1988 г.) и неговия защитник срещу присъда на Окръжен съд - Габрово по НОХД 

№ 41/2020, с която подсъдимият е бил признат за виновен в това, че на 03.07.2019 

г., около 04.00 часа, в гр. Габрово, на околовръстен път III-5004, при условията на 

опасен рецидив умишлено умъртвил малолетния си рожден син Дариел Д. Б. (р. 

2014 г.), който се намирал в безпомощно състояние, като извършил деянието 

предумишлено и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, предл. 3, т. 4, предл. 2, т. 5, т. 9 

и т. 12, предл. 1, вр. с чл. 115, вр. чл. 29, ал. 1, б. „б“ и чл. 54 от НК, 

първоинстанционният съд го осъдил на доживотен затвор. 
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За докладчик по делото е бил определен съдия Пламен Попов, който го 

насрочил в открито съдебно заседание на 14.09.2020 г. и на същата дата делото е 

било обявено за решаване. Със свое решение от 02.11.2020 г. въззивният съд 

изцяло потвърдил присъдата на Окръжен съд – Габрово. След подадена касационна 

жалба, на 21.12.2020 г. делото е било изпратено във Върховния касационен съд.  

 

ВНОХД № 206/2020 г. (Делото „Червеите“ ) - Делото е било образувано 

във ВТАС на 02.07.2020 г. на основание въззивен протест на Окръжна прокуратура 

– Велико Търново и на въззивни жалби от защитниците на подсъдимите Илия Й. С. 

и Станчо Й. С., както и от частните обвинители срещу присъда на Окръжен съд – 

Велико Търново, постановена по НОХД № 130/2019, с която подсъдимите били 

признати за виновни в това, че на 18.01.2016 г., в гр. Велико Търново, действайки 

в съучастие помежду си като извършители, като Станчо Й. С. е действал и в 

условията на опасен рецидив, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за 

защита на имот, направили опит да отнемат сумата от 250 лева от владението на К. 

Я. Б. от гр. Велико Търново, с намерението противозаконно да я присвоят. Със 

същата присъда подсъдимият Илия Й. С. е признат за виновен и в това, че на 

същата дата направил умишлено опит да умъртви повече от едно лице – К. Б., А. А. 

Х. и А. С. А., а също и в това, че държал огнестрелно оръжие и боеприпаси без да 

има за това надлежно разрешително. Първоинстанционният съд наложил на 

подсъдимия Илия Й. С. едно общо наказание в размер на 11 години лишаване от 

свобода, а на Станчо Й. С. – 9 години и 3 месеца лишаване от свобода.   

За докладчик по делото е била определена съдия Диана Василева, която го 

насрочила за разглеждане в открито заседание на 14.09.2020 г., на която дата е 

било отложено поради служебна ангажираност на защитник. Делото е било 

разгледано в открито заседание на 27.10.2020 г. и обявено за решаване. На 

03.12.2020 г. въззивният съд се произнесъл с решение, с което изцяло потвърдил 

присъдата на Окръжен съд – Велико Търново.   

 

б.) Въззивни наказателни дела по реда на глава Пета от 

специалната част на НК „Престъпления срещу собствеността",  
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ВНОХД № 229/2020 г. (Делото за обир на банка в гр. Русе ) - Делото 

е било образувано във Великотърновски апелативен съд на 20.07.2020 г. на 

основание въззивна жалба от подсъдимия Илиян А. П. срещу присъда на Окръжен 

съд – Русе по НОХД № 40/2019 г., с която същият е бил признат за виновен в това, 

че от 26.03.2016 г. до 27.03.2016 г. в гр. Русе, след предварителен сговор с 

неустановено лице и в немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради здраво 

направени за защита на имот и чрез използване на технически средства, отнел 

чужди движими вещи – пари в брой в размер на 150 000 лева, 7 000 британски 

паунда и 12 000 щатски долара, или всичко в общ размер на 188 385,52 лева от 

владението на „Юробанк България“ АД – клон Русе, представлявано от Й. А. Д, без 

тяхното съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като кражбата е в 

особено големи размери и представлява особено тежък случай. На основание чл. 

196а, вр. чл. 195 ал. 1, т. 3, пр. 1, т. 4, пр. 2, т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 от НК и чл. 54 от 

НК, първоинстанционният съд осъдил подсъдимия на 10 години лишаване от 

свобода, които да изтърпи при първоначален строг режим.  

За докладчик по делото е бил определена съдия Петя Стоянова, която го 

насрочила за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.09.2020 г. Делото е 

било отсрочвано поради неявяване на вещо лице, а впоследствие и поради 

заболявания на защитници и вещо лице, като до края на отчетния период не е 

било възможно даване на ход в открито съдебно заседание.   

 

г.) Въззивни наказателни дела по реда на глава Единадесета от 

специалната част на НК „Общоопасни престъпления", раздел II. – 

„Престъпления по транспорта и съобщенията" (чл. 340-348б от НК).  

 

ВНОХД № 210/2020 г. (Делото е за причинена смърт на дете в Русе, 

в следствие на ПТП с товарен автомобил) - Делото е било образувано в 

Апелативен съд – Велико Търново на 06.07.2020 г., на основание протест на 

Окръжна прокуратура – Русе, въззивна жалба от подсъдимия и въззивна жалба от 

частния обвинител срещу присъда на Окръжен съд - Русе по НОХД № 27/2020, с 

която подсъдимият Петко М. С. е бил признат за виновен в това, че на 12.11.2019 

г., в Русе, на ул. „Найден Геров“, при управление на МПС – товарен автомобил ГАЗ 

53 нарушил правилата за движение по чл. 20, ал. 2 от ЗДвП, чл. 116 от ЗДвП и чл. 
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117 от ЗДвП и по непредпазливост причинил смъртта на М. М. В. (р. 2014 г.) и на 

основание чл. 343, ал. 1, б „в“, предл. 1, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3, вр. чл. 54 от НК и 

чл. 58а от НК, бил осъден на 3 години лишаване от свобода при общ режим.  

За докладчик по делото бил определен съдия Пламен Попов, който насрочил 

делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 03.08.2020 г. На същата 

дата Апелативен съд – Велико Търново се е произнесъл с присъда, с която отменил 

присъдата на Окръжен съд – Русе, като вместо това признал подсъдимия за 

виновен в престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. четвърто, б. „б” във вр. с ал. 1 

във вр. с чл. 342, ал. 1, предл. трето от НК и го осъдил на 4 години лишаване от 

свобода при общ режим. 

След подадена касационна жалба от подсъдимия, на 05.11.2020 г. делото е 

било изпратено във Върховния касационен съд.  

 

ВНОХД № 398/2019 г. (Делото „Арсов“) - Делото е било образувано 

във Великотърновски апелатевен съд на 20.12.2019 г., на основание въззивни 

жалби от подсъдимия, неговите защитници и частните обвинители срещу присъда, 

постановена от Окръжен съд – Велико Търново по НОХД № 324/2017, с която 

подсъдимият Бисер А. е признат за виновен в това, че на 26.11.2016 г., на път гр. 

Лясковец - гр. Долна Оряховица, при управление на моторно превозно средство - 

лек автомобил, негова собственост, нарушил правилата за движение по пътищата и  

по непредпазливост, причинил смъртта на намиращите се на пътното платно зад 

лек автомобил „ВАЗ 2121", М. К. Н., Н. Т. П. и Т. Н. П., и средни телесни повреди на 

Д. Н. К. и Т. Г. К., като деянието е извършено в пияно състояние - с концентрация 

на алкохол в кръвта 1,28 на хиляда. На основание чл. 343, ал. 4, във вр. с ал. 3, пр. 

1 и пр. 3, б. „б“, пр. 2, във вр. с ал. 1, б. „б“ и б. „в“, във вр. с чл. 342, ал.1, пр.3 от 

НК, във вр. чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, във вр. чл. 36 и чл. 54 от НК и чл. 343г от НК 

първоинстанционният съд му е наложил наказание 12 години лишаване от свобода, 

което да изтърпи при първоначален строг режим, като го лишил от право да 

управлява МПС за срок от 12 години.  

За докладчик по делото била определена съдия Йорданка Неделчева, която 

го насрочила за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.02.2020 г., на 

която дата делото е било отложено поради заболяване на защитник. На 09.03.2020 

г. след разглеждане на делото в открито съдебно заседание, същото е обявено за 
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решаване и на 23.04.2020 г. съставът на Великотърновски апелативен съд 

постановил решение, с което изменил частично присъдата на Окръжен съд – 

Велико Търново по отношение на квалификацията на деянието, но потвръдил 

размера на наложеното наказание. След подадена касационна жалба, на 

07.07.2020 г. делото е било изпратено във Върховния касационен съд.  

 

ІІ.7. Отчет по напредъка на Апелативен съд - Велико Търново по 

изпълнението на комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 - 

2020 г. 

 
През последната година от обхванатия от приетата през 2014 г. 

Комуникационната стратегия на съдебната власт период в Апелативен съд – Велико 

Търново бе продължена работата за достигане на основните набелязани цели в 

стратегическия документ. За съжаление, непредвидения ефект от пандемията от 

COVID-19 ограничи в голяма степен възможността за реализиране на редица от 

планираните дейности както и наличния инструментариум за осъществяване на 

комуникация с медиите и широката общественост.  

 Както и в предишни години, бе продължена практиката за изготвяне на 

ежеседмични бюлетини с предстоящите за разглеждане въззивни наказателни дела 

от общ характер, които бяха изпращани по email на желащите да ги получават 

медии и бяха публикувани на интернет-страницата на съда. Такива не бяха 

изготвяни единствено в двумесечния период (13 март – 14 май 2021 г.), в който 

чрез Закона за мерките и действията по време на извънредното положение бе 

преустановено разглеждането на по-голямата част от съдебните дела в съдилищата 

и същите бяха отсрочени. В рамките на годината са изготвени и изпратени общо 40 

броя бюлетини.  

 Изготвени бяха общо 24 броя прессъобщения, съдържащи информация за 

дела – в това число за постановени решения и определения, информация по хода 

на делата, за разпределения на случаен принцип, свързани с наказателни дела, 

към които медиите проявяват значителен интерес. Многобройни справки във 

връзка със запитвания на медии по хода на дела или по отношение на постановени 

съдебни актове са извършвани от служителя „Връзки с обществеността“ и по 

телефона. Броят на тези прессъобщения бе завишен спрямо предишната година 

(със 7 повече), макар броят на делата със значителен медиен интерес да се 
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запазва относително без промяна. Това се наложи от необходимостта да се подава 

допълнително информация, поради ограничената възможност на представителите 

на медиите да присъстват лично на съдебните заседания. През годината бяха 

изготвени и изпратени и 11 прессъобщения, касаещи други събития, свързани с 

работата на съда, в това число освободени поради пенсиониране магистрати, 

извършени проверки на работата на съда, проведени обучения, срещи и проекти и 

др. Част от тези прессъобщения бяха свързани и с мерките, предприети на 

различни етапи от развитието на извънредната ситуация с разпространението на 

COVID-19 в България. Медиите (а и гражданите, страните по дела и процесуалните 

представители чрез сайта на съда) бяха надлежно информирани за всяка заповед 

на административния ръководител, свързана с мерките за ограничаване 

разпространението на заболяването в помещенията, ползвани от съда.  

 Председателят на Апелативен съд – Велико Търново е дал едно интервю 

през годината във връзка с проявен интерес от страна на медиите – пред репортер 

на онлайн-изданието „Регнюз“, във връзка с организацията на работата и 

предприетите мерки в съда по време на извънредното положение в периода 13 

март – 15 май 2021 г. и в условията на епидемична обстановка след този период. 

През годината, председателят на съда е изпратил писмени становища и на две 

запитвания от страна на медии – от в-к „Монитор“, относно възможностите за 

дистанционно провеждане на съдебни заседания чрез видеовръзка и от 

специализираното онлайн-издание „Правен свят“, относно напредъка в пилотното 

внедряване на Единната информационна система на съдилищата в Апелативен съд 

– Велико Търново.  

 През тази година бе запазена практиката за публикуване на анализа на 

годишния отчетен доклад за 2019 г. на страницата на съда, но извънредното 

положение през месец април възпрепятства възможността да се проведе 

традиционната пресконференция, на която резултатите от работата да бъдат 

представeни пред медиите и те да имат възможността да задават своите въпроси. 

Поради това бе подготвена обобщена справка с най-важните показатели от 

годишния доклад, която бе изпратена до медиите. 

 Извънредната епидемична обстановка ограничи обичайно безпрепятствената 

възможност на журналистите да присъстават на всички съдебни заседания, като 

съгласно указанията на ВСС от м. май, със заповед на административния 
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ръководител на Апелативен съд – Велико Търново бе въведена специална 

процедура за тези посещения, останала в сила и до края на отчетния период. 

Съгласно процедурата, медиите следва предварително да изпращат чрез email-

заявка за присъствие на заседанията, които представляват интерес за тях. 

Преценката дали да бъдат допуснати се прави от съответния съдебен състав на 

база на броя на желаещите да присъстват журналисти. В случай, че съдебния 

състав прецени, че той превишава допустимото за осигуряване на безопасно 

провеждане на заседанието, т.е. че е налице повишен риск от разпространение на 

заболяването, поради невъзможност за осигуряване на дистанция, то медиите се 

уведомяват за решението да бъдат допуснати, като в тридневен срок им се 

предоставя (чрез публикуване на интернет-страницата) пълният протокол от 

проведеното заседание със заличени лични данни. Подобни заявки бяха получени 

във връзка само с две заседания през годината, като и в двата случая желаещите 

да присъстват не надвишаваха 4-5 души, поради което бе взето решение да им се 

предостави достъп до съдебната зала при стриктно спазване на 

противоепидемичните мерки. Практиката за онлайн-излъчване на съдебните 

заседания не бе възприета, тъй като бе преценено, че трудното техническо 

обезпечаване и рисковете, свързани със злоупотреба с лични данни надделяват 

над ползата от нея, като се отчете и проявявания интерес.  

 Практиката за провеждане на приемни дни на председателя се запази през 

първите месеци на годината, но интерес към нея не бе проявен от страна на 

гражданите. От 16 март тази възможност бе временно ограничена до отпадане на 

противоепидемичните мерки.  

 Епидемичната обстановка възпрепятства и провеждането на традиционната 

инициатива „Ден на отворените врати“ в Съдебната палата във Велико Търново. 

Практиката от предходни години показа, че обичайно мероприятията в този ден се 

посещават от около 200 ученици и студенти, което създава изключително висок 

риск от разпространение на заболяването. Бе преценено, че провеждането му 

посредством онлайн-комуникатори от една страна не би имало ефекта от едно 

реално посещение, а от друга страна би натоварило излишно децата и младежите, 

чиито учебен процес бе усложнен значително поради противоепидемичните мерки.  

 Независимо от трудностите, които извънредната обстановка породи пред 

нормалната реализация на набелязаните комуникационни цели, през годината не 
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се отчитат кризисни ситуации. Ръководството на съда създаде специфична 

организация, която да обезпечи в максимална степен нормалния обмен на 

информация и практиката показа, че тя бе достатъчно адекватна, за да отговори на 

текущите комуникационни потребности по отношение на медиите и широката 

общественост.   

 
Номер по 

ред 
Индикатор Информация за ВТАС 

1 
Координационни срещи/разговори на 
представители на връзки с обществеността 

Не са провеждани  

2 

Брой медийни изяви: 
 

 
1 интервю, 2 писмени отговора на 

журналистически запитвания 
 

Изготвени съобщения до медиите 

 
35 броя прессъобщения 

40 броя бюлетини  
 

3 Нови/обновени уебсайтове 

 
От ноември 2019 г. бе приета новата еднна 
визия на сайтовете на съдебната система с 
унифицирана функционалност. Апелативен 
съд – Велико Търново предприе 
необходимите действия за преминаване към 
новата уеб платформа.   
 

4 
Честота на обновяване информацията на 
уебсайтовете 

 - ежедневно за постановените съдебни 
актове и протоколите от съдебни 
заседания; 
- ежеседмично бюлетини с информация за 
насрочени дела; 
- периодично при необходимост за 
останалата информация. 

5 
Информационни системи, осигуряващи 
онлайн достъп до информация за граждани 
и фирми 

Въведена през 2016 г. нова 
специализирана система за отдалечен 
достъп до електронните досиета по дела. 
Системата работи посредством приложение 
към уебсайта на съда, което дава достъп в 
реално време до пълното съдържание на 
електронната папка на всяко дело. 
Достъпът се извършва съгласно правила, 
публикувани на страницата на съда.   

 

6 Обслужени запитвания по ЗДОИ 
2 броя, като и по двете е предоставен 

пълен достъп до исканата информация. 

7 
Проведени обучения за повишаване на 
квалификацията, свързана с комуникацията 
с вътрешни и външни публики 

няма 

8 
Вътрешни информационни бюлетини в 
рамките на СВ 

няма  

9 
Събития и инициативи, насочени към 
гражданите 

 
 

 
реализацията на публични прояви бе 
възпрепяствана от извънредната 
епидемична обстановка, свързана с 
разпространението на COVID-19 

 

10 
Информационни кампании, насочени към 
повишаване на осведомеността и правната 

няма 
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култура 

11 Кризисни ситуации няма 

 

 
ІІ.8. Отчет по напредъка на съдилищата от апелативен район 

Велико Търново по изпълнението на комуникационната стратегия на 

съдебната власт 2014 - 2020 г.  

 
Анализът на предоставените от съдилищата в апелативния район данни за 

изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт показва 

значителното отражение на епидемичната обстановка в страната след 16 март 

2020 г. Противоепидемичните мерки почти напълно ограничиха възможността за 

провеждане на традиционната за съдебната власт инициатива „Ден на отворените 

врати“, като от 26 съдилища, реализирали мероприятия в рамките и през 

предходния отчетен период при посещаемост от над 1246 ученици и студенти, то 

през 2020 г. единствено Окръжен съд – Русе и Районен съд – Никопол са 

организирали ден на отворените врати (съответно на 27 октомври 2020 г. и на 1 

октомври 2020 г.), като Окръжен съд - Русе са реализирали инициативата във 

връзка и с 80-годишнината от създаването на съда, като мероприятията 

(възстановка на историческите събития от 27.10.1940 г. и награждаване на 

участниците във фотоконкурс) са проведени на открито на площада пред 

Съдебната палата при стриктно спазване на мерките за безопасност. Участие са 

взели 55 ученици от 6 учебни заведения. В Районен съд - Никопол е бил осигурен 

достъп до деловодствата на съда – наказателно и гражданско деловодство, служба 

„Призовки”, Служба вписвания и съдебните зали, като по желание е могло да се 

присъства на провежданите за деня съдебни процес при стриктно спазване на 

противоепидемичните мерки – като общо 20 души са посетили съда.  

По сходен начин противоепидемичните мерки и особено преминаването на 

учениците към онлайн-обучение са възпрепятствали нормалното провеждане на 

друга традиционна инициатива – Образователната програма „Съдебната власт – 

информиран избор и гражданско доверие“, която се утвърди през предходните 

години като основен инструмент за повишаване правната грамотност на учащите. 

От 17 съдилища, участвали в образователната програма през 2019 при над 2389 

обхванати ученици, през отчетния период броят на тези съдилища е намалял 
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наполовина – 9 броя, които са организирали изнасяне на лекции и презентации 

пред 760 ученици, основно в месеците преди обявеното извънредно положение на 

16 март. Впоследствие почти всички съдилища са прекратили дейностите по 

образователната програма, като в отделни случаи (Районен съд - Свищов), 

подготвените лекции са изпратени на преподаватели от учебните заведения, които 

да запознаят учениците с тях в рамките на наложените мерки в обучителния 

процес. Окръжен съд - Велико Търново и Районен съд - Велико Търново са успели 

въпреки мерките да проведат обичайните си стажове за студенти специалност 

„Право“, в които са участвали общо 140 студента. Извън рамките на 

образователната програма, Окръжен съд – Русе е бил посетен на 2 март 2020 г. от 

14 седмокласници, които са запознати от съдия със статута на магистратите и 

различните състави на съда при различните видове дела.  

 Силно ограничените възможности за организирани на публични мероприятия 

и за осигуряване на достъп на външни лица до сградите на съдилищата обаче са 

довели до изключително силен ръст при изготвяните за медиите прессъобщения, 

справки, бюлетини и друга информация, особено от страна на окръжните съдилища 

в апелативния регион. Общият брой на медийните изяви през 2020 г. в различни 

форми е нараснал до 851 броя (при 634 за 2019 г.) или двойно повече спрямо 

първите години от прилагането на КССВ (през 2016 г. броят им е бил 411). 

Основният ръст се наблюдава при броя на прессъобщенията – общо 600 броя са 

били изпратени през годината (при 288 през 2019 г.), като по-голямата част от тях 

са свързани с информация по движението на дела или постановените съдебни 

актове. Този изключителен ръст се дължи в голяма степен на тенденцията 

съдилищата в региона да използват този комуникационен способ като компенсация 

за ограничените възможности на медиите и широката общественост да присъстват 

лично на публичните съдебни заседания, като през годината са изготвени и 

изпратени внушително количество справки с информация по движението и 

резултатите от всички дела. Съдилищата са изготвили и общо 234 бюлетина за 

медиите, председателите на съдилищата и служителите връзки с обществеността 

са дали общо 12 интервюта пред медии и са изготвени отговори на 5 

журналистически запитвания. Негативна статистика се отчита единствено по 

отношение на броя на дадените брифинги/пресконференции, като по обясними 

причини през 2020 г. такива не са провеждани.  
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 Негативна тенденция бе отчетена и по отношение на провеждането на 

приемни дни за граждани в деветте съдилища, които предоставяха тази 

възможност, като поради противоепидемичните мерки тази практика се наложи да 

бъде временно преустановена.  

  Във връзка с полагането на клетва на нови съдебни заседатели, в Окръжен 

съд - Велико Търново, Районен съд - Червен бряг и Районен съд - Никопол са 

проведени последващи специализирани обучения на 46 от тях. Районен съд - Горна 

Оряховица са провели през м. февруари обучение на служителите, връчващи 

призовки и съдебни книжа в населените места в община Стражица, като второ 

планирано подобно обучение за служителите в общините Горна Оряховица и 

Лясковец е било отменено, поради обявеното извънредно положение.  

Като допълнителни дейности по линия на Комуникационната стратегия 

Окръжен съд - Габрово са отчели изработване на 6 броя нови информационни 

плакати, а Окръжен съд - Ловеч са провели анкетно проучване с попълнени 4 броя 

анкети. Съдия от Районен съд – Горна Оряховица е изготвил специална 

презентация „Върпоси и отговори за домашното насилие“, публикувана на сайта и 

фейсбук-страницата на съда.    

 През годината са отчетени и съвместни мероприятия, проекти и инициативи, 

проведени съвместно с други институции и органи на държавната власт, както и с 

представители на неправителствения сектор. На 31 юли 2020 г. Висшият съдебен 

съвет откри първия и засега единствения в апелативния район Център по медиация 

към Окръжен съд – Велико Търново в рамките на проект „Насърчаване 

използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“, 

като съвместно между ВСС и Великотърновски окръжен съд бе организирано 

публично събитие за популяризиране на културата за разрешаване на спорове по 

доброволен начин. Към края на отчетния период Окръжен съд – Велико Търново 

предприе участие като партньорска организация със Сдружение „Медиация БГ“ за 

изготвяне на проектно предложение, насочено към популяризиране на медиацията, 

с което да кандидастват в рамките на Втория конкурс за стратегически проекти на 

фонд „Активни граждани България“. Съдия от Районен съд - Дряново е участвал в 

националната програма „Детско полицейско управление“ с лекция пред 15 деца. 

Съдия от Районен съд - Луковит е взел участие в експертна дискусия на тема „Къде 

в системата п(р)опадат децата в риск?“, организирана от Омбудсмана на Република 
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България като е представил и три становища по конкретни въпроси. Районен съд – 

Русе отчита успешно приключване на съвместен проект с клуб „Отворено 

общество“ и сдружение „Център Динамика“ – Русе за прилагане на гражданския 

контрол върху реформата в съдебната система и повишаване прозрачността върху 

работата по граждански дела.   

Значително по-малък брой подадени заявления по реда на Закона за достъп 

до обществена информация се отчитат през 2020 г. – общо 69 спрямо 205 през 

предходната година. Тенденцията за предоставяне на пълна или частична 

информация по по-голямата част от тези заявления обаче се запазва пред 

отчетния период, като пълна информация е предоставена по 52 броя заявления и 

частична – по 11 от тях. Регистрирани са само 3 броя откази поради непопадане на 

исканата информация в приложното поле на ЗДОИ или поради липса на достатъчна 

яснота в заявлението. Постъпила е информация само за 1 обжалван отказ от 

предходен период.    

   

Номер по 
ред 

Индикатор Информация за ВТАС 

1 
Координационни срещи/разговори на 
представители на връзки с обществеността 

не са провеждани на апелативно ниво   

2 

Брой медийни изяви: 
 

 
12 броя дадени интервюта пред медии 
 

Изготвени съобщения до медиите 

 
600 броя прессъобщения  
234 броя бюлетини  
5 становища по журналистически 
запитвания  

 

3 Нови/обновени уебсайтове 

 От 2019 г. сайтовете на съдилищата в 
апелативния район са с унифицирана визия 
и функционалност. 
 

4 
Честота на обновяване информацията на 

уебсайтовете 

 - ежедневно (по чл. 64 от ЗСВ)  
 - регулярно (варира много между 
отделните съдилища) 

5 
Информационни системи, осигуряващи 
онлайн достъп до информация за граждани 
и фирми 

 
Не са въвеждани нови системи през 

годината.  
 

6 Обслужени запитвания по ЗДОИ 69 броя  

7 
Проведени обучения за повишаване на 
квалификацията, свързана с комуникацията 
с вътрешни и външни публики 

няма 

8 
Вътрешни информационни бюлетини в 
рамките на СВ 

Над 1000 справки, становища, решения на 
общи събрания, информация за дежурства, 

статистики и др. кореспонденция, 
изпращана между съдилищата в 

апелативния район, до ВКС, ВСС, ИВСС, МП, 
МВР, НС и др, инст 
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9 
Събития и инициативи, насочени към 
гражданите 

 
Проведен "Ден на отворените врати" в ОС-

Русе и РС-Никопол 
 
 
 

10 
Информационни кампании, насочени към 
повишаване на осведомеността и правната 
култура 

      
  9 от съдилищата са участвали в 
Образователната програма „Съдебната 
власт – информиран избор и гражданско 
доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури”като са обхванати 760 
ученици.  
 
Допълнителни посещения на ученици, 
симулативни процеси, конкурси, стажове, с 
които са обхванати още 169 учащи.  
 

11 Кризисни ситуации няма 
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III. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН 
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ІІІ. 1. Резултати на съдиите при Апелативен съд – Велико Търново 

 

Общият брой на съдиите по щата на Апелативен съд – Велико Търново е 17. 

Към края на 2020 година 8 щатни съдийски бройки са незаети. Съдиите са 

разпределени в две отделения – Наказателно и Гражданско и търговско, като 6 

съдии разглеждат наказателни дела, а 11 съдии разглеждат граждански и 

търговски дела.  

 

Брой дела 
за 

разглеждане 

Брой 
свършени 

дела 

Брой 
съдии 
- по 
ЩАТ 

Брой 
съдии - 
ЗАЕТА 

численост 

Отработени 
човекомесеци 

Действителна 
натовареност 

Към делата 
за 

разглеждане 

Към 
свършените 

дела 

1 469 1 184 17 9        170 8.64 6.96 

 

При общо 1 019 граждански и търговски дела за разглеждане през 2020 

година средната натовареност по щат при посоченото по-горе разпределение е 

7.72 дела на месец на съдия срещу 8.61 дела през 2019 г. и 8.30 през 2018 г. При 

стоящите за разглеждане общо 450 наказателни дела средната натовареност по 

щат е била 6.25 дела на месец на съдия срещу 6.31 през 2019 г. и 7.24 през 2018 г. 

Средната натовареност по щат спрямо общия брой от 1 469 дела за 

разглеждане за 2020 година е била 7.20 дела на месец на съдия срещу 

7.80 дела през 2019 г. и 7.93 през 2018 г. 

При свършените общо 779 граждански и търговски дела средната 

натовареност по щат е била 5.90 срещу свършени 939 граждански и търговски дела 

през 2019 г., когато средната натовареност по щат е била 7.11 дела на месец на 

съдия, а за 2018 г. – 904 свършени дела – при средна натовареност по щат – 6.85. 

При свършените общо 405 наказателни дела средната натовареност по щат е 5.63 

срещу свършени 415 наказателни дела през 2019 г., когато средната натовареност 

по щат е била 5.76 дела на месец на съдия, при 479 свършени дела – при средна 

натовареност по щат – 6.65 през 2018 г. Средната натовареност по щат спрямо 

общия брой от 1 184 свършени дела през 2020 година е била 5.80 дела на 

месец на съдия срещу 6.64 дела през 2019 г. и 6.78 през 2018 г.  
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При гражданските и търговски дела за разглеждане действителната 

натовареност е била 9.80 дела на месец на съдия, а при наказателните дела за 

разглеждане – 6.82 дела на съдия на месец. Средната действителна 

натовареност спрямо общия брой 1 469 дела за разглеждане през 2020 

година е била 8.64 дела на месец на съдия.  

При свършените граждански дела действителната натовареност е била 7.49 

дела на месец на съдия, а при свършените наказателни дела – 6.14 дела на месец 

на съдия. Средната действителна натовареност спрямо общия брой от 1 

184 свършени дела през 2020 година е била 6.96 дела на месец на съдия.  

През 2020 година постъпващите в Апелативен съд дела са се разпределяли 

между съдиите по принципа на случайния избор. Системата, която се използва за 

разпределение на делата обаче не отчита тежестта на отделните дела, поради 

което статистически не би могло да се отговори на този критерий. Освен това 

поради различния брой на отделните видове дела, които са били разгледани и 

решени от съдиите, както и различните по брой съдебни заседания, които се 

провеждат при решаването на делата, не би могло да се отчете реалното 

натоварване на отделните съдии.  

При тези условности и липсата на достатъчно статистическа основа за 

сравнение предлагам следните изводи относно дейността на всеки съдия и на 

целия съдебен състав: при гражданските и търговски дела – съдия Янев е 

имал за разглеждане 83 дела, като е свършил 63 дела; съдия Даскалова – 113 дела 

за разглеждане, свършени 84; съдия Делисъбева – 143 дела за разглеждане, 

свършени 112; съдия Попова – 123 дела за разглеждане, свършени 94; съдия 

Маринова – 125 дела за разглеждане – свършени 98; съдия Еремиев – 133 дела за 

разглеждане – свършени 101; съдия Пеева – 114 дела за разглеждане – свършени 

89; съдия Гайнова – 91 дела за разглеждане, свършени 62 дела; съдия Пенчева – 

91 дела за разглеждане – свършени 73. Освен съдиите от гражданското и търговско 

отделение през годината са разгледали и решили граждански и търговски дела и 

съдиите от наказателното отделение - съдия Георгиев - 1 дело за разглеждане, 

свършено – 1; съдия Василева – 1 дело, свършено 1 и съдия Попов – 1 дело за 

разглеждане, свършено - 1. 

Постъпилите дела през отчетния период на отделен съдия са в порядък от 93 

до 104 дела на всеки съдия. По-големият брой на дела за разглеждане на отделен 
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съдия е в резултат на несвършени дела в началото на отчетния период между 16 

до 49 дела. 

При наказателните дела – съдия Колева е имала за разглеждане 74 дела, 

като е свършила 66 дела; съдия Неделчева е имала за разглеждане 26 дела, като е 

свършила 26 дела; съдия Жеков – 4 дела за разглеждане, свършени 4; съдия 

Стоянова – 82 дела за разглеждане, свършени 75, съдия Георгиев – 83 дела за 

разглеждане, свършени – 77, съдия Василева – 78 дела за разглеждане, свършени 

72; съдия Попов – 86 дела за разглеждане, свършени 72 и съдия Григоров – 16 

дела за разглеждане, свършени 12. Освен съдиите от наказателното отделение 

през годината са разгледали и решили наказателни дела и съдия Попова – 1 дело 

за разглеждане – свършено 1. 

В обобщение, като изключа председателя на съда, при така възприетото 

през 2020 година разпределение на делата и приложените статистически отчети 

натовареността на отделните съдии е почти равностойна, като по-натоварени по 

обем разпределени и решени дела са били съдия Делисъбева, съдия Еремиев и 

съдия Попова при гражданските съдии и съдия Попов, съдия Георгиев и съдия 

Стоянова при наказателните съдии.  

 

Резултати на съдиите  

 
Граждански и търговски дела  
 

съдия Янко Янев е имал несвършени 16 дела в началото на отчетния 

период, постъпили 67 дела, за разглеждане 83 дела, като е свършил 63 дела, от 

които в тримесечния инструктивен срок – 54, или 86 %. 

Резултати от инстанционния контрол – решения: недопуснати до касационно 

обжалване 12 решения, 1 решение е отменено и 1 отменено отчасти; определения 

– 1 потвърдено и 1 определение не е допуснато до касационно обжалване. 

съдия Христина Даскалова е имала е имала несвършени 22 дела в 

началото на отчетния период, постъпили 91 дела, за разглеждане 113 дела, 

свършила е 84, от които 50 или 60 % в тримесечния инструктивен срок. 

От обжалваните дела, общо 26 са върнати с резултат при решенията: 2 

потвърдени, 15 недопуснати до касационно обжалване, 2 отменени и 2 обезсилено; 
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определенията: 3 потвърдени, 2 недопуснати до касационно обжалване и 1 

отменено. 

съдия Даниела Делисъбева е имала несвършени 49 дела в началото на 

отчетния период, постъпили 94 дела, разгледала е 143 дела и е свършила 112, от 

които 70 или 63 % в тримесечен срок. 

От обжалваните дела, общо 33 са върнати с резултат при решенията: 2 

потвърдени, 17 недопуснати до касационно обжалване, 1 отменено и 1 отменено 

отчасти, при определенията: 2 потвърдени, 5 недопуснати до касационно 

обжалване и 1 отменено. 

съдия Илияна Попова е имала несвършени 30 дела в началото на отчетния 

период, постъпили 93 дела, 123 дела за разглеждане, свършени 94, от които 64 или 

68 % в тримесечния срок. 

От обжалваните дела, общо 30 са върнати с резултат при решенията: 1 

потвърдено, 17 недопуснати до касационно обжалване, 2 отменени и 1 обезсилено, 

при определенията: 2 потвърдени и 5 недопуснати до касационно обжалване и 1 

отменено. 

съдия Галя Маринова – е имала несвършени 27 дела в началото на 

отчетния период, 98 постъпили, 125 дела за разглеждане – свършени 98, от които 

74 или 76 % в тримесечния инструктивен срок. 

От обжалваните дела, общо 33 са върнати с резултат при решенията: 5 

потвърдени и 20 недопуснати до касационно обжалване, 1 отменено и 1 

обезсилено, при определенията: 3 потвърдени и 3 недопуснати до касационно 

обжалване.  

съдия Емануил Еремиев е имал несвършени 29 дела в началото на 

отчетния период, постъпили 104 дела, разгледал е 133 дела, от които е свършил 

101, от тях 66 или 65 % в тримесечен срок. 

От обжалваните дела, общо 31 са върнати с резултат при решенията: 2 

потвърдени, 15 недопуснати до касационно обжалване, 3 отменени, 1 обезсилено и 

1 отменено частично, при определенията: 4 потвърдени и 5 недопуснати до 

касационно обжалване. 

съдия Мая Пеева е имала 24 несвършени дела в началото на отчетния 

период, постъпили 90 дела, 114 дела за разглеждане, от които са свършени 89 

дела – 71 в тримесечния инструктивен срок, или 80 %.  
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От обжалваните дела, общо 19 са върнати с резултат при решенията: 8 

недопуснати до касационно обжалване, при определенията: 3 потвърдени и 7 

недопуснати до касационно обжалване. 

съдия Искра Пенчева е имала 1 несвършено дело в началото на отчетния 

период (командирована през м. февруари), постъпили 90 дела, 91 дела за 

разглеждане, свършила е 73, от които 64 или 88 % в тримесечния инструктивен 

срок. 

От обжалваните дела, общо 3 са върнати с резултат при решенията – 1 

недопуснато до касационно обжалване, с резултат при определенията: 1 

потвърдено и 1 недопуснато до касационно обжалване. 

съдия Димитринка Гайнова не е имала несвършени дела в началото на 

отчетния период (командирована през м. февруари), постъпили 91 дела, 91 дела за 

разглеждане, свършила е 62, от които 52 или 84 % в тримесечния инструктивен 

срок. 

От обжалваните дела, общо 3 са върнати с резултат при решенията – 1 

потвърдено, с резултат при определенията: 2 недопуснати до касационно 

обжалване. 

 
Наказателни дела 
 

съдия Корнелия Колева има възложени 69 бр. наказателни дела, 

разгледани са 74 бр. и са приключени 66 бр. Останали несвършени на края на 

отчетния период са 8 бр. От приключените дела 56 или 85 % са в тримесечен срок. 

През отчетния период върнати дела от ВКС по обжалвани съдебни актове общо 12 

дела, от тях по 9 решението е оставено в сила, едно дело е отменено изцяло, по 1 

дело решението е изменено в наказателната част по отношение на наказанието. 

съдия Йорданка Неделчева има възложени 22 бр. наказателни дела 

(пенсионирана през м. юли), разгледани са 26 бр., като са приключени 26 бр. Няма 

останали несвършени на края на отчетния период. От приключените дела - 22 или 

85 % са в тримесечен срок. През отчетния период върнати дела от ВКС по 

обжалвани съдебни актове общо 9 дела, от тях по 2 решението е оставено в сила, 

по 2 дела решението е отменено, по 2 дела е отменено частично с оправдаване на 

подсъдим, по 2 дела решението е изменено и по 1 дело решението е изменено в 

наказателната част по отношение на наказанието. 
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съдия Румян Жеков има възложени 4 наказателни дела (пенсиониран през 

м. февруари), разгледани 4 бр. и са приключени 4 бр. Няма останали са 

несвършени дела. От приключените дела – 4 или 100 % са в тримесечен срок. През 

отчетния период върнати дела от ВКС по обжалвани съдебни актове общо 12 дела, 

от тях по 8 решението е оставено в сила, по 3 дела решението е отменено и делото 

върнато за ново разглеждане и по 1 дело решението е изменено в наказателната 

част по отношение на наказанието. 

съдия Петя Стоянова има възложени 75 бр. наказателни дела, разгледани 

са 82 бр. и са приключени 75 бр. Останали несвършени на края на отчетния период 

са 7 бр. От приключените дела 68 или 91 % са в тримесечен срок. През отчетния 

период върнати дела от ВКС по обжалвани съдебни актове общо 11 дела, от тях по 

8 решението е оставено в сила, по 1 дело решението е отменено частично и делото 

върнато за ново разглеждане и по 1 дело решението е изменено. 

съдия Красен Георгиев има възложени 75 бр. наказателни дела, 

разгледани са 83 бр. и са приключени 77 бр. Останали несвършени на края на 

отчетния период са 6 бр. От приключените дела 69 или 90 % са в тримесечен срок. 

През отчетния период върнати дела от ВКС по обжалвани съдебни актове общо 10 

дела, от тях по 8 решението е оставено в сила, по 1 дело решението е отменено и 

делото е върнато за ново разглеждане и по 1 дело решението е изменено в 

наказателната част по отношение на наказанието. 

съдия Диана Василева има възложени 74 бр. наказателни дела, разгледани 

са 78 бр. и са приключени 72 бр. Останали несвършени на края на отчетния период 

дела са 6 бр. От приключените дела 68 или 94 % са в тримесечен срок. През 

отчетния период върнати дела от ВКС по обжалвани съдебни актове общо 7 дела, 

от тях по 2 решението е оставено в сила, по 2 дела решението е отменено и делото 

върнато за ново разглеждане, по 2 дела решението е отменено частично и делото 

върнато за ново разглеждане и по 2 дела решението е изменено в наказателната 

част по отношение на наказанието. 

съдия Пламен Попов има възложени 76 бр. наказателни дела, разгледани 

са 86 бр. и са приключени 72 бр. Останали несвършени на края на отчетния период 

са 14 бр. От приключените дела 62 или 86 % са в тримесечен срок. 

През отчетния период е върнато едно дело от ВКС на РБ по обжалвани 

съдебни актове и то е оставено в сила.  
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съдия Александър Григоров има възложени 16 дела (командирован през 

м. октомври), разгледани – 16 и свършени 12 броя дела, 4 бр. останали 

несвършени дела. От приключените дела 12 или 10 % са в тримесечен срок. През 

отчетния период няма върнатни дела от ВКС на РБ по обжалвани съдебни актове  

Резултатите от разгледаните жалби и протести срещу постановени през 

отчетната година съдебни актове, посочени в приложените към доклада таблици, 

както и ниският процент на отменени и изменени присъди, решения и определения, 

постановени по различните видове дела показват, че качеството на същите е на 

необходимото много добро ниво при всички съдии.  

 

Като краен общ резултат от дейността на Апелативен съд – Велико 

Търново за 2020 година следва да посочим, че съдиите са разгледали 

общо 1 469 дела, по които са провели 802 съдебни заседания, решили са 

общо 1 184 дела, от които 929 или 78 % в тримесечен срок, като са се 

произнесли с акт по съществото на делото по 1 117 дела и са прекратили 

67 дела. Останалите несвършени 285 дела в края на годината 

съставляват само 19.40 % от всички дела за разглеждане.  
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В изпълнение на задълженията си по чл. 106, ал. 1, т. 7 от Закона за 

съдебната власт, административният ръководител - председател на Апелативен съд 

- Велико Търново възложи със Заповед № 484/27.11.2020 година проверка на 

организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища за 2020 година. 

Проверката е възложена на комисии, предварително определени от 

административния ръководител на Апелативен съд - Велико Търново, въз основа на 

писмени данни. 

 Отделните комисии са констатирали, че във всички окръжни съдилища се 

прилага разпределението на делата на принципа на случайния подбор, чрез 

електронно разпределение, съгласно чл. 9 от ЗСВ и при спазване на утвърдени 

Вътрешни правила. 

 Наказателните, гражданските и търговските дела, постъпили в съдилищата, 

са образувани, насрочвани и разглеждани при спазване на задължителните 

инструктивни срокове. 

 От извършените проверки е констатирано, че при всички окръжни съдилища 

е създадена много добра организация по образуването, насрочване и приключване 

на делата. Комисиите са констатирали, че се спазват стриктно разпоредбите на ГПК 

и НПК за насрочване на делата, приключват ги изключително в тримесечен срок; 

актовете са изготвени приоритетно в срок. 

 В заключение са направени изводи за много добра организация на 

административната дейност на съдилищата, както и за дейността на съдиите по 

образуването и движението на съдебните дела.     

Отправените препоръки са насочени, както следва:  

- Към Окръжен съд - Плевен: Да се извършва задълбочено предварително 

проучване на делата преди насрочване в открито съдебно заседание, включително 

и при подготовката на делата в закрито заседание по чл. 140 от ГПК и чл. 267 от 

ГПК и преди приключване на съдебното дирене; При отстраняване на съдиите от 

разглеждане на съответните дела, следва да се излагат мотиви за това по 

конкретното дело, без да се препраща общо към други производства със същите 

страни, по които съответният съдия се е отстранявал; Да се преценяват конкретно 

и прецизно основанията за отвод, в случаите, в които страна по спора е 

застраховател или банкова институция, с които съдията е в договорни отношения. 
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- Към Окръжен съд - Велико Търново: Да се избягват случаите на отводи на 

основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, когато такъв не е поискан от страните, като не 

се посочва конкретно фактическо основание, обуславящо „основателно съмнение” 

в безпристрастието на съдията; Съдиите да извършват по-задълбочено 

предварително проучване на делата преди насрочването им в открито съдебно 

заседание и преди обявяване ход по същество, с цел недопускане неоснователно 

забавяне на съдебното производство. 

- Проверяващите комисии не са изготвили никакви препоръки към Окръжен 

съд - Русе, Окръжен съд - Ловеч и Окръжен съд - Габрово. 
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V.1. Сграда, оборудване, проблеми 

 

Апелативен съд - Велико Търново се помещава на последния - четвърти етаж 

на Съдебната палата - Велико Търново. В Съдебната палата се помещават още 

Окръжен и Районен съд - Велико Търново, Апелативна, Окръжна и Районна 

прокуратури – Велико Търново.  

Апелативен съд – Велико Търново заема основно четвъртия етаж на 

Съдебната палата, където са кабинетите на съдиите, Регистратурата за 

класифицирана информация и съвещателната зала. Кабинетите на съдебните 

служители са изнесени по други етажи, като на третия етаж се намира съдебното 

деловодство на съда, и два броя кабинети – на съдебни секретари и системния 

администратор. В последния са разположени и сървърите на съда. На втория етаж, 

от съдебни служители на Апелативен съд – Велико Търново са заети три кабинета: 

съдебни помощници – 3 бр.; съдебен администратор и административен секретар; 

главен счетоводител и касиер-счетоводител. Двама съдебни секретари и шофьор-

домакина са настанени в кабинет в сутерена на палатата, а служителят „Връзки с 

обществеността” ползва кабинет на партера. Съдът разполага с едно архивно 

помещение в сутерена на сградата и едно складово (преградена част от коридора).  

И тук, както на много места в страната, остава неразрешен проблемът на 

изчерпания капацитет на сградния фонд, макар, че за нуждите на институциите на 

съдебната власт е предоставена освен Съдебната палата на ул. „Васил Левски” № 

16 и сграда 2 на ул. „Цанко Церковски” № 40. Двете сгради се стопанисват от 

Окръжен съд – Велико Търново. Те са пренаселени и трудно могат да поемат 

обособяване на още работни места, тъй като възможностите за преустройство на 

съществуващите помещения са изчерпани.  

Независимо от това, след пристрояването на терасата на последния етаж на 

Съдебната палата през 2009 г., условията за работа на съдиите и съдебните 

служители в Апелативен съд – Велико Търново са много добри.   

Съдиите работят по един в кабинет, а за съдебните служители, макар и при 

малко физическо пространство, са обособени достатъчно работни места. 

Съдебните служители ползват 9 помещения – за 25 броя съдебни служители. 

Налице е пренаселеност в съдебното деловодство, където работят 6 съдебни 

служители. Там е разположена и регистратурата на съда. В същото помещение, 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2020 г.       96/202 

поради липса на стая за четене, страните по делата и адвокатите извършват 

справки по делата и се запознават с тях.  

Кабинетите на съдиите и съдебните служители от Апелативен съд – Велико 

Търново се нуждаят от текущ ремонт – шпакловка, измазване, подмяна циклене на 

паркет. През 2020 година продължи започналата поетапна смяна на осветлението 

в помещенията ползвани от съда. На още 4 кабинета бе подменено осветлението с 

монтирани светодиодни панели. 

Апелативен съд – Велико Търново разполага с една съдебна зала, на която 

беше извършен ремонт и ново оборудване през 2019 година. В нея се провеждат 

съдебните заседания на всички отделения. Поради това, че залата е оборудвана с 

необходимата техника, в нея се провеждат и разпитите чрез видеоконференция на 

основание чл. 474, ал. 3 от НПК на апелативния съд, извън случаите на искания по 

Закона за европейската заповед за разследване. В случаите, когато окръжен съд от 

апелативния район няма необходимата техника, Апелативен съд – Велико Търново 

му предоставя съдебната зала за извършване на определени действия по Закона за 

европейската заповед за разследване. В залата е положена нова електрическа 

инсталация и компютърна мрежа, като по този начин страните имат възможност да 

използват пълноценно мобилни технически устройства, като бюрата за тях са 

снабдени с електричество и LAN мрежа. Страните имат достъп и до безжична 

интернет връзка посредством Wi-Fi.  

 Залата е крайно недостатъчна за провеждане на съдебните заседания на 

апелативния съд, а когато има насрочени разпити чрез видеоконференция, в нея 

дела не могат да се разглеждат. Поради това се налага почти всекидневно да 

отправяме искане до Окръжен и Районен съд – Велико Търново, за предоставяне 

на свободни зали за разглеждане на дела по описа на Апелативен съд – Велико 

Търново. 

Независимо, че преди въвеждане в експлоатация на архивното помещение 

бе направен ремонт и оборудване в съответствие с изискванията на Наредбата за 

реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и 

използването на документите в учрежденските архиви на държавните и 

общинските институции, съществува опасност от влошаване качеството на 

документите, особено тези за дългосрочно запазване, поради това че помещението 
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е влажно и няма начин да бъде проветрявано, защото се намира в сутерена, под 

централните стълби на палатата. 

  

V.2. Техническо оборудване – компютри, мрежи, програмни 

продукти, проблеми.  

 

Работните места в Апелативен съд – Велико Търново са оборудвани с 

компютърна техника, осигуряваща достатъчни условия за изпълнение на преките 

служебни задължения на съдии и служители. Предприети са мерки за осигуряване 

на защита на системните файлове на операционните системи, както и на 

потребителските данни. 

Техническата обезпеченост в Апелативен съд - Велико Търново е 

сравнително добра. Изградената локална мрежа осигурява достъп до мрежови 

ресурси, като са наложени правила за достъп, съответстващи на позицията на 

потребителя. На сървъра домейн-контролер потребителите са обособени в 

организационни единици, като за всеки мрежов ресурс са определени права на 

достъп за всяка организационна единица. 

Съдебните заседания в Апелативен съд - Велико Търново се провеждат в 

една съдебна зала, която е оборудвана със система за звукозапис на заседанията. 

В залата е изградена допълнителна компютърна и електрическа мрежа, което дава 

възможност на адвокатите и прокурорите за достъп до жичен и безжичен интернет 

и да зареждат своите мобилни устройства директно от работните банки. Съдебният 

състав разполага с монитор за следене на протокола по делото. До входа на 

залата е инсталирано електронно табло, което дава информация за насрочените за 

деня дела (вид на делото, час на разглеждане). В различен цвят е маркирано 

текущото дело. Промените в реда на разглеждане на делата своевременно се 

отразяват на електронното табло от секретаря-протоколист, което е допълнително 

улеснение на страните в процеса. 

До 28.06.2020 г. (след тази дата по образуваните вече дела) в Апелативен 

съд - Велико Търново се използваше деловодна информационна система EMSG, 

разработена от „Декстро Груп“ ООД. Чрез нея е напълно автоматизиран процесът 

на изготвяне на документи към съдебните дела, както и изготвянето на справки и 

статистически отчети. Също така чрез деловодната програма напълно е 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2020 г.       98/202 

автоматизиран процесът на изготвяне на документи по призоваването и 

уведомяването на страните. Деловодният софтуер дава възможност да се създава 

електронно дело, което да остава на разположение на съда след връщане на 

делото. След октомври 2015 година въз основа на заповед на председателя на 

съда се съхранява пълно електронно досие на делата. 

На 29.06.2020 г. в Апелативен съд – Велико Търново беше въведена пилотно 

Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и всички дела, постъпили 

след тази дата се образуват, разпределят (до тогава, чрез Централизирана 

програма за случайно разпределение на делата) и обработват в новата единна 

система. За делата, образувани преди 29.06.2020 г. продължи да се използва 

старата деловодна  информационна система EMSG, разработена от „Декстро Груп“ 

ООД.  

Като пилотен съд за Единната информационна система на съдилищата, 

Апелативен съд – Велико Търново, участва активно в откриването и 

разрешаването на проблеми със системата. 

За изминалите месеци от началото на пилотното внедряване на ЕИСС в 

Апелативен съд - Велико Търново на 29.06.2020 г. вече са налични над 100 нови 

версии (билда) на програмата. 

Множество грешки и проблеми бяха изчистени, добавиха се и нови 

функционалности, които облекчават работата на съдиите и служителите.  

Направени са промени във визуализацията, начина на работа, които 

спестяват излишни кликове с мишката. Облекчено беше въвеждането на съдебните 

актове и протоколи.  Реализирана беше бърза функционалност за създаване на акт 

и заседание, бързи бутони за изпращане и подписване на съдебни актове, 

еднократно въвеждане на ПИН при подписване на повече документи както и 

функционалност за дела по въззивни/касационни дела при създаване на акт в ЗЗ 

от вид разпореждане да се избира съдия, който ще се произнесе по разпореждане 

Реализиран бутон Регистриране на акт, който трябва да се регистрира с 

номер и дата от деня на заседанието. След регистриране на акта/протокола той 

може да бъде изготвен съгласно процесуалните срокове. 

Подобрен беше и вградения текстов редактор, добавена беше възможност за 

запазване на основната част от форматирането на текста при копиране от Word, 
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коригирани бяха границите на текстовото поле, добавена беше проверка на 

правописа. 

Добавен беше бутон за директен печат на pdf файл без необходимост от 

отваряне. 

 Въведени бяха много валидации, контроли и проверки, които 

предотвратяват грешки при въвеждането на информация в системата. 

Добавени са възможности за изтриване грешно въведени и възстановяване 

на изтрити документи. В началото нямаше възможност за редакция на изготвен 

акт, но сега вече има възможност за корекция на технически грешки и повторно 

подписване от съдебния състав. 

Във тази връзка е реализиран е регистър на изтритите обекти: документи – 

входящи, изходящи и съпровождащи. 

Реализирана е функционалност за отменяне на задачи, по които няма да се 

извършва действия. Премахване на задачи става от потребител с роля 

администратор 

Беше подобрено търсенето. В програмата като бяха добавени допълнителни 

критерии и търсене по част от имената, независимо от позицията в името. 

Добавена възможност за заместване на отсъстващи съдии в заседание. 

Автоматично подреждане на съдиите в съставите по старшинство. 

Променяна многократно беше и електронна папка по дело с цел по-лесна и 

удобна работа. В електронна папка на дело на всяко свързано дело от ЕИСС е 

реализиран бутон за директен експорт на ел. папката му. 

Реализирана функционалност за новини в ЕИСС – в персонализирания екран 

е създадена секция „Последна новина“, в която се публикува информация за нови 

версия на ЕИСС и друга важна информация във връзка с функциониране на 

системата. 

През 2020 г. продължи поддръжката на услугата за страните по делата – 

отдалечен специализиран достъп до електронните дела и все повече адвокати и 

граждани се възползват от нея. Специализираният достъп до делата се предоставя 

от деловодната програма на съда, в реално време чрез Интернет страницата на 

Апелативен съд – Велико Търново, меню Деловодство/Електронно дело. Чрез 

добавена функционалност в Интернет-страницата на съда се дава възможност за 

осъществяване пълен достъп до наличната информация в електронните досиета на 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2020 г.       100/202 

делата. Предоставянето на специализиран достъп до електронно досие е 

предназначен единствено за страните по съответното дело и техните процесуални 

представители. Разработеният софтуер обезпечава техническа възможност за 

предоставяне на достъп до електронното досие на конкретни дела, в това число до 

всички приложения по делото на Апелативен съд – Велико Търново. Извършването 

на справки в електронните досиета на делата се осъществява в реално време, чрез 

Интернет. 

Апелативен съд - Велико Търново предоставя отдалечен специализиран 

достъп до електронните дела, образувани преди 29.06.2020 г. на собствената си 

платформа за електронен достъп и на Единния Портал за Електронно правосъдие 

(ЕПЕП), а за делата образувани след въвеждане на ЕИСС само на ЕПЕП. 

Чрез Единната информационна система на съдилищата, Апелативен съд – 

Велико Търново изпълнява задълженията на съдилищата по чл. 64 от Закона за 

съдебната власт да публикуват незабавно в интернет актовете на съда, в 

следствие на което гражданите имат достъп до постановените съдебни актове, 

както и до информация относно движението на делата. Информацията е достъпна 

за ползване чрез сайта на Апелативен съд - Велико Търново и Единния Портал за 

Електронно правосъдие (ЕПЕП). Съдебните актове са достъпни веднага след 

привеждането им във вид, съответстващ на Закона за защита на личните данни, 

Закона за защита на класифицираната информация и Вътрешните правила за 

организация на дейността по публикуване на съдебни актове.  

Във връзка с публичност при случайното разпределение на делата с 

обществен интерес през 2020 година, продължи инициативата за видеозаснемане 

и публикуване на акта на случайно разпределение на интернет страницата на 

съда. 

Интернет страница на Апелативен съд – Велико Търново е част от Единнния 

портал за електронно правосъдие. Страницата е стандартизирана от ВСС и се 

поддържа по единен шаблон за всички съдилища в Република България. 

Всички магистрати и служители ползват правноинформационната система 

„Апис 7” и „Европраво”, която се обновява по интернет. Това осигурява винаги 

актуално съдържание на нормативните актове в правния софтуер.  

Всички магистрати и служители от апелативния съд ползват интернет връзка 

от местен доставчик („Евроком Царевец”) през специална защитна стена, 
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осигуряваща сигурна защита на информацията в локалната компютърна мрежа от 

външни интернет потребители. Системата е така настроена, че при прекъсване на 

връзката към доставчика, автоматично интернет трафика се пренасочва през 

резервна втора оптична линия, което осигурява непрекъснат процес на работа. 

Наличната техника в Апелативен съд - Велико Търново е достатъчна за 

нормалното протичане на работния процес, но е необходимо нейното 

непрекъснато обновяване. През 2020 година от Висш съдебен съвет бяха получени 

15 бр, компютърни конфигурации, с които се подменя техника закупена през 2007, 

2008 и 2009 година. Предвид бързото развитие на информационните технологии и 

приетите от ВСС стандарти за електронно правосъдие има необходимост от 

актуализиране на системите и мрежите.  

В Апелативен съд - Велико Търново е налична техника за осъществяване на 

видеоконферентна връзка. Техниката е в пълна техническа изправност и се 

използва по молби за Международна правна помощ - разпити на лица чрез 

видеоконференция, за които апелативният съд е компетентен орган по чл. 474, ал. 

3 от НПК. Според закона за Европейската заповед за разследване, след 2018 

година,  компетентни за извършване на видеоконферентни разпити по искания по 

реда на Европейската заповед за разследване са окръжните съдилища по 

местожителство на лицата, но тъй като в апелативния район, Апелативен съд – 

Велико Търново повечето окръжни съдилища неразполагат с необходимата 

техника, залата с оборудването, както и методическо и техническо 

сътрудничество,  се предоставя на нуждите на окръжните съдилища. 

 

V.3. Финансово управление. 

 

В Апелативен съд - Велико Търново се прилага Система за финансово 

управление и контрол (СФУК). Изготвените правила имат за цел ефективното 

управление на финансите. Създадената процедура за разделянето на 

отговорностите по вземане на решение и осъществяване на контрол, имат за цел 

средствата да се изразходват законосъобразно.  

Смятам, че СФУК на съда е в съответствие с политиката на Закона за 

управление на публичните финанси, както и с указанията на одита на ВСС за 

финансово и оперативно управление. За управлението на риска са създадени 
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процедури, с които да се отчитат основните рискове и да се набелязват мерки за 

намаляване и ограничаване на рисковете в допустимите граници. При 

необходимост - при промяна в рисковите показатели, правилата се актуализират с 

оглед практическите потребности на финансовото управление на съда.  

Актуална информация за изпълнението на бюджета на Апелативен съд 

Велико Търново и информация за движението по бюджетни сметки, могат да бъдат 

получени от счетоводната програма.  
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VI. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА ОКРЪЖНИТЕ 
СЪДИЛИЩА 
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VІ.1. Кадрова обезпеченост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окръжен съд – Велико Търново е започнал 2020 година, при утвърден 

щат за 19 съдии, както следва: Председател, 2 заместник – председатели, 13 съдии 

и 3 младши съдии.  

Действително заетите бройки в рамките на щатната численост в началото на 

годината са били 16, като вакантни са били 3 щ. бр. за „съдия”. 

През отчетния период трима съдии от Окръжен съд – Велико Търново са 

командированите в Апелативен съд – Велико Търново: 

- съдия Мая Пеева-Кожухарова е командирована за съдия в гражданско и 

търговско отделение на Апелативен съд – Велико Търново, съгласно Заповед № 

79/12.02.2019 г. на административния ръководител - председател на Апелативен 

съд - Велико Търново, считано от 19.02.2019 г. до приключване на конкурса за 

повишаване и встъпване в длъжност на спечелилия кандидат; 

- съдия Искра Пенчева Иванова е командирована за съдия в гражданско и 

търговско отделение на Апелативен съд – Велико Търново, съгласно Заповед № 

ОКРЪЖЕН СЪД 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
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34/24.01.2020 г. на административния ръководител - председател на Апелативен 

съд - Велико Търново, считано от 03.02.2020 г. до приключване на конкурса за 

повишаване и встъпване в длъжност „съдия“ в АС – Велико Търново; 

- съдия Димитринка Иванова Гайнова е командирована за съдия в 

гражданско и търговско отделение на Апелативен съд – Велико Търново, съгласно 

Заповед № 39/27 януари 2020 г. на административния ръководител - председател 

на Апелативен съд - Велико Търново, считано от 20.02.2020 г. до приключване на 

конкурса за повишаване и встъпване в длъжност „съдия“ в АС – Велико Търново. 

С оглед нормалното протичане на правораздавателната дейност и нуждата 

от частично обезпечаване на числения състав на съда командированите съдии в 

Окръжен съд – Велико Търново, работили през отчетния период са четирима: 

- съдия Ирена Колева Георгиева – съдия в Районен съд – Велико Търново, 

командирована за съдия в гражданско отделение на Окръжен съд – Велико 

Търново съгласно Заповед № 102/28.02.2018 г. на административния ръководител - 

председател на Апелативен съд - Велико Търново, считано от 01.03.2018 г. до 

провеждане на конкурс и встъпване в длъжност на спечелилия кандидат; 

- съдия Йордан Илиев Воденичаров – съдия в Районен съд – Велико Търново, 

командирован за съдия в гражданско отделение на Окръжен съд – Велико Търново 

съгласно Заповед № 102/28.02.2018 г. на административния ръководител - 

председател на Апелативен съд - Велико Търново, считано от 01.03.2018 г. до 

провеждане на конкурс и встъпване в длъжност на спечелилия кандидат; 

- съдия Владимир Страхилов Попов – съдия в Районен съд – Велико Търново 

командирован за съдия в наказателно отделение на Окръжен съд – Велико Търново 

съгласно Заповед № 107/26.02.2019 г. на административния ръководител - 

председател на Апелативен съд - Велико Търново, считано от 01.03.2019 г. до 

провеждане на конкурс и встъпване в длъжност на спечелилия кандидат; 

- съдия Любка Иванова Милкова – съдия в Районен съд – Велико Търново, е 

командирована за съдия в гражданско отделение на Окръжен съд – Велико 

Търново, съгласно Заповед № 93/14.02.2020 г. на административния ръководител -

председател на Апелативен съд - Велико Търново, за периода от 20.02.2020 г. до 

20.02.2021 г. 

Считано от 04.05.2020 г., във връзка с придобито право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ и решение на 
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Съдийската колегия на ВСС по протокол № 14/28.04.2020 г. съдия Иванка 

Атанасова Димова е освободена от длъжността. По предложение на Председателя 

на съда, съдия Димова е поощрена с отличие „служебна благодарност и грамота“ и 

парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, за постигнати високи резултати 

при изпълнение на служебните задължения. 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 21/23.06.2020 г. мл. 

съдия Ивайло Колев е назначен за съдия в Районен съд – Перник и напусна 

длъжността „младши съдия“ в Окръжен съд – Велико Търново, считано от 

01.07.2020 г.  

Считано от 03.10.2020 г., във връзка с придобито право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и решение на 

Съдийската колегия на ВСС по протокол № 32/29.09.2020 г. съдия Татяна Петкова 

Събева е освободена от длъжността. По предложение на Председателя на съда, 

съдия Събева е поощрена с отличие „служебна благодарност и грамота“ и парична 

награда в размер на 1000 (хиляда) лева, за постигнати високи резултати при 

изпълнение на служебните задължения. 

През изминалата 2020 година, като младши съдии в Окръжен съд – Велико 

Търново целогодишно работиха Лилия Ненова и Светослав Иванов, а младши съдия 

Ивайло Колев - до 01.07.2020 г. 

Всички съдии, работили през отчетния период, са с продължителен общ 

юридически стаж, преобладаващата част от който е съдийски такъв. Всички съдии 

от състава на Окръжен съд – Велико Търново са с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

Към 31.12.2020 г. щатната численост на магистратите в Окръжен съд - 

Велико Търново е 19 бр., от които 1 щ. бр. – административен ръководител – 

председател, 2 щ. бр. – заместник-административен ръководител – заместник-

председател, 13 щ. бр. за длъжност „съдия в окръжен съд“ и 3 щ. бр. за длъжността 

„младши съдия“. 

Към 31.12.2020 г. заетата щатна численост на магистратите в Окръжен съд - 

Велико Търново е следната – Административен ръководител – председател, 2-ма 

заместник-административни ръководители-заместник председатели, 8 щатни 

бройки за длъжността „съдия“, 2-ма младши съдии. 
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Окръжен съд – Велико Търново приключва 2019 г. с 19 щатни бройки за 

магистрати, като от тях действително заети са 13 щатни бройки. Незаети са 5 щ. 

бр. за длъжността „съдия” и 1 щ. бр. за длъжността „младши съдия“. 

Утвърденият щат на съдебните служители в Окръжен съд – Велико Търново 

е от 48 служители, при наличието на следните щатове: съдебен администратор, 

главен счетоводител, административен секретар, главен специалист касиер-

счетоводител, управител сгради, системен администратор, съдебен помощник, 

служител „връзки с обществеността“, 2-ма завеждащи служба, 15 съдебни 

деловодители, 10 съдебни секретари, съдебен архивар, съдебен статистик, шофьор, 

той и домакин, 4-ма чистачи, 4-ма призовкари, работник по поддръжката – огняр и 

работник по поддръжката - ел. техник.  

Считано от 16.04.2020 г. на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 от КТ, във връзка 

с придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст Бонка Русанова 

напусна длъжността „съдебен деловодител”, след прекратяване на трудовото 

правоотношение на горното основание. 

Считано от 21.06.2020 г. на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 от КТ, във връзка 

с придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст Димитър Марков 

напусна длъжността „работник, поддръжка сграда – ел. техник”, след прекратяване 

на трудовото правоотношение на горното основание. 

След поискано становище от КСА към СК на ВСС и изразено положително 

такова, в изпълнение решение по протокол № 9/17.06.2020 г. на КСА при СК на 

ВСС е издадена Заповед № 107/30.06.2020 г. на председателя на Окръжен съд – 

Велико Търново, за трансформиране на двата свободни щата за длъжността 

„съдебен деловодител“ в един щат за длъжността „съдебен помощник“, считано от 

01.07.2020 г. и заемането й въз основа на конкурс, проведен в три етапа – по 

документи, писмен изпит и устен изпит-събеседване. Към края на отчетния период 

конкурсната процедура не е приключила.  

Със Заповед № 140/25.09.2020 г. на председателя на съда е извършено 

изменение в наименованието на длъжностите от „работник, поддръжка сгради – 

огняр“ в „работник, поддръжка сгради – огняр, той и ел. техник“ и от „работник, 

поддръжка сгради – ел. техник“ в „работник, поддръжка сгради – ел. техник, той и 

огняр“. 
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Със Заповед № 143/28.09.2020 г. на Председателя на Окръжен съд – Велико 

Търново е открита процедура по подбор за заемане на длъжността „работник, 

поддръжка сгради – огняр, той и ел. техник“ в два етапа - кандидатстване по 

документи и събеседване. Считано от 02.11.2020 г. е сключен трудов договор с 

определеното лице Светослав Станимиров на основание чл. 70, ал. 1, във вр. с чл. 

67, ал. 1, т. 1 от КТ, със срок на изпитване 6 (шест) месеца. 

Считано от 01.10.2020 г., Веселина Митова напусна длъжността „съдебен 

секретар“ на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ. 

Съгласно Решение на СК на ВСС по протокол № 44/15.12.2020 г. е увеличен 

щата на съда с 1 щ. бр. за длъжността „системен администратор“, считано от 

01.01.2021 г.  

Функциите на служител по сигурността на информацията и през 2020 година 

са възложени на съдебния администратор Калина Георгиева. Същият е назначен и 

за финансов контрольор. Дейността по завеждащ регистратура за класифицирана 

информация е възложена на Димка Василева – съдебен деловодител, а като 

заместващ РКИ е съдебен деловодител Росица Илиева. За служител по сигурността 

на информацията на АИС е определен системният администратор Димитър 

Кабранджиев. 

Служба „Деловодство“ се ръководи от Завеждащ служба, той и съдебен 

деловодител“ Кръстинка Василева. Съдебните деловодители са разпределени както 

следва: трима съдебни деловодители и завеждащ служба „Деловодство“ работят по 

наказателни дела; 6 съдебни деловодители извършват делообработката на 

граждански и търговски дела. Двама съдебни деловодители работят в 

регистратурата и завеждат входящи и изходящи книжа, извършват сканиране на 

входящите съдебни книжа, по които се образуват дела, а от началото на м. 

октомври водят Книгата на издадените и връчени призовки и Книгата за получени 

и върнати призовки и други съдебни книжа, за тези получени от други органи на 

съдебната власт. Двама съдебни деловодители – обслужване на граждани във 

връзка с извършване справки по делата, тъй като в съда е въведен принципа на 

обслужване на гражданите на едно гише. Единият от съдебните деловодители – 

регистратура – Албена Иванова, води регистъра и делообработката на заявленията, 

постъпили по Закона за достъп до обществена информация, а от м. октомври и 

Регистъра за уведомленията по чл. 47 от ГПК и връчването на книжата по тях. 
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Както е посочено по-горе двама от деловодителите, обработващи граждански дела 

– Димка Василева и Росица Илиева са съответно завеждащ РКИ и зам. завеждащ 

РКИ. 

Служба „Съдебни секретари“ са състои от завеждащ службата, той и съдебен 

секретар „граждански дела“ и десет съдебни секретари, разпределени по вид дела 

– 4 съдебни секретари за работа по наказателни дела и 7 за работа по граждански 

и търговски дела. Към настоящия момент е незаета 2 щ. бр. за „съдебен секретар“ 

за работа по граждански дела. Следва да се отбележи, че съдебни секретари в 

случая въпреки извършеното разпределение по видове дела, се заместват на 

принципа на взаимната заменяемост, без оглед на правната материя. 

Съдебният статистик е ангажиран изцяло със статистическата обработка на 

делата, изготвя статистическите отчети на полугодие и годишните такива. Във 

връзка с различните видове проверки, извършвани относно работата на Окръжен 

съд – Велико Търново от Апелативен съд – Велико Търново, от Инспектората към 

ВСС и други ангажирани в този аспект институции, се изготвят от статистика. На 

него е възложено попълване данните за натовареност в СИНС. До 5-то число на 

всеки месеца изготвя и предоставя Председателя на съда с копия за двамата 

заместник председатели, ръководители на съответните отделения, справки относно 

насрочването, движението и приключването на делата за предходния месец както 

следва: справка за броя на постъпилите и разпределени дела – първоинстанционни 

и въззивни; справки за броя на предадените в деловодството граждански, 

търговски и наказателни дела (първоинстанционни и въззивни); справка за 

предадените граждански, търговски и наказателни дела със съдебен акт, 

постановен/изготвен извън процесуалните срокове, съответно от открити или 

закрити заседания (първоинстанционни и въззивни); Справки за 

първоинстанционни и въззивни граждански, търговски и наказателни дела, 

обявените за решаване и с неизготвени в рамките на процесуалните срокове 

решения или мотиви; справки за ненасрочените дела с посочване на причините за 

това. Води регистъра за отводите по граждански и наказателни дела, както и 

класьорите със съдебните актове по съдии, по които е реализиран инстанционен 

контрол с отбелязани индекси относно резултата от него. 

Окръжен съд - Велико Търново приключва годината с 47 щатни бройки за 

служители, от които действително заети са 44.  
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Свободни са били общо 3 щ. бр. – 2 щ. бр. за „съдебен секретар“ е 1 щ. бр. 

за „съдебен помощник“.  

Към настоящия момент съотношението: магистрати/служители (по щат) е 

19:47 или 1:2.48. 

Съдебните служители в Окръжен съд – Велико Търново са с дългогодишен 

стаж и опит, като работата им се е отличавала с полагане на необходимите усилия 

и отговорност. 

 

 

 

 

Към 01.01.2020 година Окръжен съд – Габрово е имал по щат 

административен ръководител - председател, един заместник на административния 

ръководител – заместник-председател, девет съдии и един младши съдия.  

През 2020 година са командировани следните съдии от Окръжен съд – 

Габрово в Апелативен съд - Велико Търново: 

1. Съдия Диана Иванова Василева е командирована: 

- със Заповед № 328/12.07.2019 г. на административния ръководител -

председател на Апелативен съд – Велико Търново за периода от 15.07.2019 г. до 

15.01.2020 г.; 

ОКРЪЖЕН СЪД 
ГАБРОВО 
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- със Заповед № 18/15.01.2020 г. на административния ръководител -

председател на Апелативен съд – Велико Търново за периода от 16.01.2020 г. до 

31.12.2020 г. 

2. Съдия Пламен Николаев Попов е командирован: 

- със Заповед № 496/18.11.2019 г. на административния ръководител -

председател на Апелативен съд – Велико Търново за периода от 02.12.2019 г. до 

01.09.2020 г.; 

- със Заповед № 352/28.08.2020 г. на административния ръководител -

председател на Апелативен съд – Велико Търново за периода от 02.09.2020 г. до 

02.09.2021 г. 

Със Заповед № 56/30.01.2020 г. на административния ръководител – 

председател, във връзка с прекратяване ползването на платен отпуск, поради 

бременност и раждане (за майчинство), считано от 30.01.2020 г. младшият съдия 

Мария Милкова Дългичева е включена в разпределението на системата за 

случайно разпределение на всички въззивни граждански и всички въззивни 

наказателни дела при индивидуални 88 % участие - до един месец преди изтичане 

на срока по чл. 240 от ЗСВ. 

Със Заповед № 175/20.05.2020 г. на административния ръководител - 

председател младшият съдия Мария Милкова Дългичева е изключена от системата 

за случайно разпределение на всички видове дела, считано от 26.05.2020 г., 

поради изтичане срока по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ. 

Мария Дългичева напуска длъжността „младши съдия” в Окръжен съд – 

Габрово, считано от 01.07.2020 г. и встъпи в длъжност „съдия” в Районен съд – 

Пловдив, на която е назначена от същата дата. 

С изключение на съдиите Ива Димова и Симона Миланези, които са с ранг 

„съдия в АС”, всички останали девет съдии са с продължителен съдийски стаж и са 

с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 

Щатната численост на съдебните служители, на ръководни длъжности, от 

общата и специализирана администрация и на технически длъжности в Окръжен 

съд – Габрово, в края на 2020 година, е била 22 – съдебен администратор, главен 

счетоводител, завеждащ служба „Деловодство”, връзки с обществеността, 

счетоводител и касиер, системен администратор, управител сгради и домакин, пет 

съдебни деловодители, съдебен архивар, пет съдебни секретари, призовкар, 
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работник поддръжка сгради - огняр и две чистачки, като съотношението по щат 

съдебни служители – съдии е по-малко от 2:1 (1,83). 

Със Заповед № 7/04.02.2020 г. е прекратен трудовия договор с Румяна 

Колева Зидарова, счетоводител и касиер, на основание чл. 328, ал. 1, т. 10, 

предложение първо от Кодекса на труда, поради изтичане срока на предизвестието 

по чл. 326, ал. 3 от Кодекса на труда и придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, 

считано от 07.02.2020 г. 

Сключен е Трудов договор № 9/06.02.2020 г. с Румяна Колева Зидарова за 

назначаването й на длъжност "счетоводител и касиер" - по  чл. 68, ал. 1, т. 4 от 

Кодекса на труда или до заемане на длъжността „счетоводител и касиер” на 

основание чл. 343, ал. 2 от Закона за съдебната власт, считано от 07.02.2020 г.  

Със Заповед № 294/12.08.2020 г., поради постъпила молба с вх. № РД-541 от 

10.08.2020 г., е прекратен трудовия договор с Юлия Минчева Маркова, съдебен 

деловодител в Окръжен съд - Габрово, назначена по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса 

на труда до завръщане на титуляря Виолина Пенчева Янева (отсъстваща, поради 

временна неработоспособност за продължителен период), на основание чл. 325, 

ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, считано от 01.09.2020 г. 

Поради постъпила молба с вх. № РД-574 от 01.09.2020 г. в Окръжен съд – 

Габрово, със Заповед № 78 от 30.09.2020 г. е прекратен трудов договор с Румяна 

Колева Зидарова, счетоводител и касиер, на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от 

Кодекса на труда, считано от 01.10.2020 г. 

Сключен е Трудов договор № 80/30.09.2020 г. с Калинка Димова Дамянова, 

счетоводител и касиер в Окръжен съд – Габрово, на основание чл. 343, ал. 2 от 

Закона за съдебната власт, считано от 01.10.2020 г. 

През 2020 година не са провеждани конкурси за съдебни служители в 

Окръжен съд - Габрово. 

Работата на съдебната администрация е организирана съгласно Закона за 

съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС) и приетите 

вътрешни правила, като всички съдебни служители са с добра квалификация и 

степен на професионална етика. При тази щатна численост се е наложило през 

годините и се налага съвместяване на длъжности по Класификатора, утвърден от 

ВСС, на неразкрити такива по щата на съда, от служители, заемащи други 
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длъжности, съобразно трудовото правоотношение, без определен срок и въз основа 

заповед на административния ръководител. Така например: съдебният 

администратор съвместява длъжността „Служител по сигурността на 

информацията” и изпълнява функциите на човешки ресурси; управителят сгради 

съвместява функциите на домакин, като му е възложено да управлява и служебния 

автомобил;  счетоводителят е и касиер; призовкарят е с възложени функции да 

управлява служебния автомобил, чистачките изпълняват функциите и на куриер; 

на съдебен деловодител е възложено да изпълнява и задълженията на завеждащ 

„Регистратура класифицирана информация” по смисъла на ППЗЗКИ, а при 

отсъствието му като такъв, е заместван от други двама деловодители, в изпълнение 

изискванията на този правилник и на специалния закон, въз основа на който е 

издаден; на други двама деловодители и на съдебни секретари е възложено да 

изготвят изискуемите статистически отчети, поради липса на съдебен статистик по 

щата на съда. По този начин натовареността на отделни служители е по-голяма от 

необходимата за изпълнение на задълженията по длъжностните им 

характеристики, в рамките на работния ден и безсрочно, в нарушение на чл. 345, 

ал. 2 от ЗСВ и изискванията на трудовото законодателство, както и при финансова 

невъзможност за допълнително заплащане, необезпечена с бюджетната рамка на 

утвърдените разходи. 
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През отчетния период Окръжен съд – Ловеч е имал утвърден щат за 15 

съдии, в т.ч. председател, двама заместник - председатели, 11 окръжни съдии и 1 

младши съдия. 

С решение по протокол № 25/14.07.2020 г. на Съдийската колегия на ВСС, на 

основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ съдия Севда Дойнова е освободена от 

заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд - Ловеч, считано от 25.07.2020 г. 

С решение по протокол № 36/20.10.2020 г. на Съдийската колегия на ВСС, на 

основание чл. 160, във вр. с чл. 243 от ЗСВ, мл. съдия Кристиан Гюрчев е назначен 

на длъжност „съдия“ в Районен съд - Русе, считано от датата на вземане на 

решението. 

Към края на отчетния период има незаети 2 щатни бройки за магистрати – 1 

за длъжност „съдия”  и 1 за „младши съдия“.  

Към края на отчетния период няма незаети щатни бройки за магистрати. 

Изтъква се, че на този етап наличните щатни бройки са достатъчни за 

нормалната организация на правораздавателната дейност, но ако са реално заети. 

Освобождаването на съдия Дойнова и мл. съдия Гюрчев през отчетния период, 

преразпределението на неприключените от тях дела, неразглеждането на 

насрочени дела за период от 2 месеца на обявеното извънредно положение,  

доведе до значително натоварване на съдиите, разглеждащи граждански и 

ОКРЪЖЕН СЪД 
ЛОВЕЧ 
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търговски дела, като се има предвид и увеличеното постъпление на тези дела през 

последните две години. 

Съдиите в Окръжен съд – Ловеч са с продължителен юридически и съдийски 

стаж и ранг „съдия във ВКС и ВАС”, като в края на отчетния период само съдия 

Пламен Пенов е с ранг „съдия в АС”. 

Щатната численост на съдебната администрация в Окръжен съд - Ловеч е 29 

щатни бройки. 

След прекратяване на трудовото правоотношение поради придобиване право 

на пенсия за осигурителен стаж и възраст с „главния счетоводител“ Надка 

Димитрова, със Заповед № 22/03.02.2020 год. и на основание чл. 343, ал. 2 от ЗСВ, 

на тази длъжност е назначена Росица Костадинова, заемаща до този момент 

длъжността „счетоводител-касиер“.  

Със Заповед № 23/03.02.2020 г. на основание чл. 343, ал. 2 от ЗСВ, считано 

от 03.02.2020 год., на свободната длъжност „счетоводител - касиер” е назначена 

Милена Тодорова, заемаща длъжността „съдебен деловодител“. 

Считано от 03.02.2020 г. на основание чл. 343, ал. 2 от ЗСВ на свободната 

длъжност „съдебен деловодител“ е назначена Зорница Косакова, заемаща 

длъжността „съдебен секретар“. 

След проведен конкурс за свободната длъжност „съдебен секретар“, считано 

от 08.06.20120 г., е сключен трудов договор с класирания на първо място кандидат 

Марина Филипова. 

На основание чл. 327, ал. 1, т. 10 от КТ, считано от 03.02.2020 г., беше 

прекратено трудовото правоотношение със съдебния служител Цветалина Събева, 

изпълняваща длъжността „призовкар“. 

След проведен конкурс за свободната длъжност „призовкар“, считано от 

24.02.2020 г., е сключен трудов договор с класирания на първо място кандидат 

Елена Георгиева. 

В периода от 23.01.2020 г. до 21.05.2020 г. в продължителен отпуск за 

временна нетрудоспособност беше Неша Василева, изпълняваща длъжността 

„чистач-куриер“ в Окръжен съд - Ловеч. По повод възникналата необходимост от 

извършване на допълнителни дейности за трикратна дезинфекция на помещения, 

коридори, съдебни зали, санитарни възли, парапети и др. във връзка с обявеното в 

страната от 13.03.2020 г. извънредно положение и предприетите мерки за 
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ограничаване разпространението на коронавирусната инфекция сградата на 

Съдебната палата, на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ на длъжността  „чистач-

куриер“ беше назначена Цветалина Събева. 

От 19.08.2020 г. в продължителен отпуск поради временна 

нетрудоспособност е „съдебният секретар“ Христина Христова. 

След кандидатстване по Национална програма „Помощ при пенсиониране“ и 

на основание Договор за заетост № 406-0235-20-11006/16.10.2020 г., сключен 

между Окръжен съд – Ловеч и Бюрото по труда – Ловеч, на основание чл. 68, ал. 1, 

т. 1 от КТ Николинка Христова Иванова е назначена по трудов договор на 

длъжността “чистач-хигиенист“ за срок от две години, считано от 26.10.2020 г. 

Щатната численост на съдебната администрация се разпределя както следва: 

Ръководни длъжности: 1 щатна бройка – съдебен администратор, 1 щатна 

бройка – главен счетоводител и 1 щатна бройка – завеждащ служба „Съдебно 

деловодство”. 

Специализираната администрация по щат е 18 бройки, в т.ч. съдебен 

секретар протоколист – 7 бр., от които един във фирменото деловодство, съдебен 

деловодител – 7 бр., разпределени в наказателно, гражданско, фирмено 

деловодство, регистратура и служба „Архив”, и призовкар – 4 бр., които обслужват 

и Районен съд – Ловеч. 

Експертни длъжности: системен администратор – 1 бр., счетоводител - 

касиер – 1 бр., съдебен статистик – 1 бр. 

Технически длъжности: шофьор – 1 бр., работник, поддръжка сгради и огняр 

– 1 бр. и чистач-куриери – 2 бр., от които едната е и домакин. 

Съдебният администратор Юлия Колева е и служител по сигурността на 

информацията, завеждащият служба „Съдебно деловодство” Севдалина Павлова 

завежда и регистратурата за класифицирана информация, съдебният деловодител 

Иваничка Иванова е заместник завеждащ служба класифицирана информация, а 

статистикът Царина Димитрова е служител в регистратурата за класифицирана 

информация. Системният администратор Николай Денчев има разрешение за 

достъп до класифицирана информация ниво „строго секретно” и поддържа 

компютърната система в регистратурата за класифицирана информация. Съдебните 

секретари Галина Аврамова и Даниела Кирова имат разрешение за достъп до 

класифицирана информация ниво „секретно” и при необходимост влизат при 
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разглеждане на засекретени дела в съдебните заседания. Съдебните деловодители 

Йорданка Добрева и Станислава Георгиева също имат разрешение за достъп до 

класифицирана информация с ниво на достъп „секретно”. Вещото лице Милена 

Стоянова Йорданова също има разрешение за достъп до класифицирана 

информация с ниво на достъп „секретно”. 

Съотношението между магистрати и съдебни служители в съда е 1:2.07 (14 

съдии и 29 служители). 

За обезпечаване на нормалния работен процес и във връзка с решението на 

Пленума на ВСС по протокол № 19/25.07.2019 г. за съкращаване на основание чл. 

30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ на 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Окръжен съд – Ловеч и 

откритата на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ нова съгласувателна процедура за 

съкращаване на още 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Ловеч и 

разкриването й в Специализирания наказателен съд, е необходимо да се направи 

искане увеличаване на щата на Окръжен съд Ловеч с една щатна бройка за 

„съдебен помощник“. 
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Окръжен съд - Плевен е с утвърден щат за 26 съдии – административен 

ръководител, 2 заместници на административния ръководител, 22 съдии и 1 

младши съдия. 

В началото на отчетния период 25 щатни бройки са били заети, а незаета е 

били една щатна бройка за „съдия“. 

В началото на отчетния период, щатната численост на Плевенския окръжен 

съд е включвала 26 щатни бройки за съдии – като 25 щатни бройки са били заети, 

а  незаети щатни бройки са както следва : 1 щатна бройка за „съдия“. 

С решение по протокол № 2 на Пленума на Висшия съдебен съвет от 

проведено заседание на 24.01.2019 г. е съкратена  свободната бройка за младши 

съдия на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ. 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 18, проведено на 

11.06.2019 г. е обявен конкурс за длъжност „съдия“ – една щатна бройка за 

Окръжен съд - Плевен. 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/17.09.2020 г. е 

преназначен на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Александър Людмилов Григоров на 

заеманата преди избора му за административен ръководител длъжност „съдия“ в 

Окръжен съд - Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане 

ОКРЪЖЕН СЪД 
ПЛЕВЕН 
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на решението. 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/17.09.2020 г.  е 

определена, на основание чл. 175, ал. 4, изр. второ от ЗСВ, в изпълнение на 

решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. №31/23.10.2018 г. 

т. 15, Екатерина Тихомирова Георгиева - Панова – заместник на административния 

ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Плевен, за изпълняващ 

функциите „административен ръководител - председател“ на Окръжен съд – 

Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението, 

до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

Със Заповед № 403/01.10.2020 г. на административния ръководител - 

председател на Апелативен съд - Велико Търново е командирован Александър 

Людмилов Григоров от 05.10.2020 г. до 05.10.2021 г. за изпълнение на длъжността 

„съдия“ в наказателно отделение на Апелативен съд – Велико Търново. 

С решение по протокол № 44, т.8.1 от заседанието на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет е назначена на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от 

ЗСВ, Силвия Георгиева Даскалова - младши съдия в Окръжен съд - Плевен, на 

длъжност „съдия" в Районен съд - Плевен, считано от 22.12.2020 г. 

Щатните длъжности на съдебните служители в Плевенския окръжен съд към 

01.01.2020 г. съобразно щатното разписание са 45. От тях заети са били 45 

разпределени както следва: съдебен администратор, административен секретар, 

главен счетоводител, управител сгради, счетоводител, касиер и ССИ, завеждащ 

служба „Класифицирана информация”, системен администратор – две щатни 

бройки, връзки с обществеността и статистик, съдебни секретари - десет щатни 

бройки, съдебни деловодители – четиринадесет щатни бройки, архивар – две 

щатни бройки, шофьор, снабдител и куриер, съдебни призовкари - пет щатни 

бройки, чистач – куриер – три щатни бройки и работник поддръжка сгради. 

Със Заповед № РД-5/14.01.2020 г. на административния ръководител - 

председател на Окръжен съд - Плевен е прекратено трудовото правоотношение с 

Даринка Методиева Стоянова, считано от 15.01.2020 г., поради проведен и 

спечелен конкурс.  

Със Заповед № РД-6/15.01.2019 г. на административния ръководител – 

председател на Окръжен съд - Плевен е назначена на длъжност „съдебен 

деловодител“ в Окръжен съд - Плевен Теодора Цветанова Боева, считано от 
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15.01.2020 г. след провеждане на конкурс. 

Със Заповед № РД-74/24.02.2020 г. на административния ръководител - 

председател на Окръжен съд - Плевен е прекратено трудовото правоотношение с 

Александра Йорданова Сергева – на длъжност „съдебен секретар“ в Окръжен съд - 

Плевен. 

Със Заповед № РД-191/26.10.2020 г. на и.ф. административния ръководител 

– председател на Окръжен съд - Плевен е назначен Пламен Руменов Димитров на 

длъжност „призовкар“ в Окръжен съд – Плевен, на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от 

КТ. 

Със Заповед № РД-205/10.11.2020 г. на и.ф. административен ръководител – 

председател на Окръжен съд - Плевен е прекратено трудовото правоотношение с 

Татяна Николова Козова – на длъжност „съдебен деловодител“ в Окръжен съд-

Плевен. 

Със Заповед № РД-208/12.11.2020 г. на и.ф. административен ръководител - 

председател на Окръжен съд - Плевен е прекратено трудовото правоотношение с 

Анислав Якимов Цветанов на длъжност „шофьор“ в Окръжен съд - Плевен, считано 

от 12.11.2020 г., поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и 

възраст. 

Със Заповед № РД-209/12.11.2020 г. на и.ф. административен ръководител – 

председател на Окръжен съд - Плевен е назначен Анислав Якимов Цветанов на 

длъжност „шофьор“ в Окръжен съд – Плевен, на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ. 

Със Заповед № РД-224/08.12.2020 г. на и.ф. административен ръководител - 

председател на Окръжен съд - Плевен е прекратено трудовото правоотношение с 

Лидия Николаева Дженева - на длъжност „съдебен архивар“ в Окръжен съд - 

Плевен. 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 44/15.12.2020 г.  е 

разкрита нова щатна бройка за длъжност „системен администратор“ в Окръжен съд 

- Плевен.  

В края на отчетния период – 31.12.2020 г., щатните бройки за съдебни 

служители са 46 броя. 

Съотношението магистрати – съдебни служители към 31.12.2020 г. е 1:1.76. 

 Дейността на общата и специализираната администрация е организирана в 

съответствие с изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата. 
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Общата администрация подпомага дейността на председателя на съда, съдебния 

администратор и специализираната администрация, а специализираната 

администрация подпомага и осигурява осъществяването на съдебната дейност. 

 Съдебните деловодители са разпределени, както следва: 

 В гражданско деловодство работят четирима деловодители, в наказателно 

деловодство работят четирима деловодители (една незаета бройка), в търговското 

деловодство – трима деловодители, в регистратурата - трима деловодители и в 

архива – двама архивари (една незаета бройка).   

В Плевенския окръжен съд съществуват и са заети и длъжностите Управител 

сгради, Счетоводител-касиер и ССИ, завеждащ служба - класифицирана 

информация, Връзки с обществеността и статистик, както и работник, поддръжка 

сгради. 

  Съдебните заседания се разпределят между десет съдебни секретари (една 

незаета бройка), чиято натовареност е приблизително еднаква. Липсва 

специализация на секретарите и те не са прикрепени към конкретни съдии или 

съдебни състави. 

 Служителите от Служба  „Връчване на призовки и съдебни книжа” са петима 

призовкари, отговарят за своевременното и законосъобразното връчване на 

призовките и съдебните книжа, съгласно правилата за процесуалните закони. 

 Системните администратори са двама (и една незаета бройка от 15.12.2020 

г.), отговарят за въвеждането и поддържането на информационните и периферните 

системи в съда, поддържа наличния хардуер и софтуер, инсталира и поддържа 

работните станции, осигурява интегрирането на информационните системи на съда 

с информационните системи на други ведомства. 

 Финансово-счетоводната дейност се осъществява от главния счетоводител и 

счетоводител-касиер.  

Всички съдебни служители в Окръжен съд - Плевен работят за подобряване 

на административната дейност и обслужването на граждани при спазване Етичния 

кодекс на съдебните служители, като утвърждават необходимостта и мястото си в 

работния процес на съда. 
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Окръжен съд - Русе е с утвърден щат за 23 съдии – административен 

ръководител, 2 заместници на административния ръководител, 18 съдии и 2 

младши съдии. 

През цялата отчетна година Окръжен съд – Русе е работил в непълен 

съдийски състав. Свободни са били щатовете за „административен ръководител – 

председател“, 2 бр. „съдия” и един „младши съдия”.  

С Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 21/23.06.2020 г. и 

протокол № 22/26.06.2020 г. младши съдия Зорница Тодорова е назначена на 

длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от 01.07.2020 година. 

На 01.07.2020 година като „младши съдия“ в Окръжен съд Русе постъпи Боян 

Пенев Войков, назначен с Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 

21/23.06.2020 г. 

Със Заповед № 266/07.06.2019 г. на административния ръководител – 

председател на Апелативен съд Велико Търново, Ъшъл Лютфи Ириева – съдия в 

Районен съд - Бяла е командирована в Окръжен съд - Русе за разглеждане на 

търговски дела  за  срок от шест месеца, считано от 17.06.2019 г. Със Заповед № 

555/06.12.2019 г., считано от 18.12.2019 г. е продължено командироването ѝ с още 

шест месеца. 

Всички съдии са с продължителен юридически и съдийски стаж. 

Преобладаващият стаж на почти всички е съдийски.  

ОКРЪЖЕН СЪД 
РУСЕ 
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В Окръжен съд – Русе към 01.01.2020 г. щатната численост за съдебни 

служители обща и специализирана администрация е 49: съдебен администратор, 

административен секретар, главен счетоводител, управител сграда, системен 

администратор, съдебни помощници – 2 бр., връзки с обществеността, 

счетоводител, той и касиер-домакин, съдебен статистик, завеждащ служба 

деловодство РКИ, той и съдебен деловодител, съдебни секретари – 9 бр., съдебни 

деловодители – 7 бр., съдебен деловодител – регистратура, съдебен деловодител, 

той и ССИ, съдебен архивар, съдебен архивар той и куриер, шофьор, той и 

снабдител, работници по поддръжка – 3 бр., призовкари – 7 бр. и чистачки – 6 бр.  

Към 01.01.2020 г. са заети са всички 47 щатни бройки.  

На основание чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ - Димитринка 

Арабаджиева е назначена на овакантената длъжност „чистач“, считано от 

06.01.2020 г. 

На основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ - Веселин Василев е назначен на 

длъжността „призовкар“, считано от 08.06.2020 г.  

Една щатна бройка за длъжността „съдебен деловодител“ беше временно 

заета от Валерия Иванова, която напусна на 30.03.2020 г. 

На основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 343, ал. 2 от ЗСВ и чл. 

138, ал. 2 от ПАС беше назначена Десислава Любенова Георгиева от 30.03.2020 г. 

Съотношението магистрати – съдебни служители към 31.12.2020 г. е 1:2.13. 

 

VІ.2. Движение на делата в окръжните съдилища 

   

Брой постъпили дела. Брой дела за разглеждане 

 

Окръжен съд – Велико Търново. През отчетната 2020 година в съда е 

имало за разглеждане общо 2 285 дела, от които 523 висящи в началото на 

отчетния период и 1 762 дела постъпили през годината. През 2019 година в съда е 

имало за разглеждане общо 2 342 дела. От тях 372 са били висящи в началото на 

годината и 1 970 новопостъпили. През 2018 година общият брой дела за 

разглеждане е бил 2 132, от които 336 висящи и 1 796 новопостъпили. 

Сравнителния анализ показва тенденция на намаляване на постъпленията след 

отчетената в предходния период такава за увеличение на постъпленията. 
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Окръжен съд - Габрово. През отчетната 2020 година в съда е имало за 

разглеждане общо 1 038 дела. От тях 173 са били висящи в началото на годината и 

864 новопостъпили. През 2019 година в съда е имало за разглеждане общо 1 062 

дела. От тях 123 са били висящи в началото на годината и 939 новопостъпили. През 

2018 година общият брой дела за разглеждане е бил 918, от които 102 висящи и 

816 новопостъпили. И тук сравнителния анализ показва тенденция на намаляване 

на постъпленията след отчетената в предходния период такава за увеличение на 

постъпленията. 

Окръжен съд - Ловеч. През 2020 година делата за разглеждане са били 

общо 1 545. От тях 222 са били висящи и 1 323 – новопостъпили. През 2019 година 

делата за разглеждане са били общо 1 643. От тях 213 са били висящи и 1 430 – 

новопостъпили. През 2018 година общо делата за разглеждане са били 1 604, от 

които 202 дела са били висящи и 1 402 са новопостъпили. Тук се наблюдава леко 

намаление на постъпленията в сравнение с 2019 година след отчетената в 

предходния период тенденция на устойчивост на постъпленията. 

Окръжен съд - Плевен. През годината в този съд са стояли за разглеждане 

общо 2 748 дела. От тях 544 са били висящи и 2 204 – новопостъпили. През 2019 

година в този съд са стояли за разглеждане общо 2 924 дела. От тях 333 са били 

висящи и 2 591 - новопостъпили. През 2018 година общо делата за разглеждане са 

били 2 887 дела. От тях 353 са били висящи в началото на периода и 2 534 дела са 

новопостъпили. И тук се наблюдава намаление на постъпленията в сравнение с 

преди това отчетената в предходните години (2018 и 2019 години) тенденция на 

устойчивост на постъплението. 

Окръжен съд - Русе. През отчетната 2020 година в съда е имало за 

разглеждане общо 2 760 дела. От тях 390 са били висящи в началото на годината и 

2 359 новопостъпили. През 2019 година в съда е имало за разглеждане общо 2 571 

дела. От тях 344 са били висящи в началото на годината и 2 227 новопостъпили. 

През 2018 година общият брой дела за разглеждане е бил 2 368, от които 271 

висящи и 2 097 новопостъпили. В този съд се затвърждава тенденцията на 

увеличение на постъпленията отчетена в предходния период. 

Общата тенденция за окръжните съдилища в апелативния район е към 

намаление постъплението на делата, като общият брой на делата за разглеждане 
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в петте окръжни съдилища незначително е намалял в сравнение с 2020 година, но 

далеч оот нивата, отчетени през 2018 година. 

Дела за разглеждане в окръжните съдилища във Великотърновски 

апелативен район: 

 

Година 
ОС - В. 

Търново 
ОС - 

Габрово 
ОС – 

Ловеч 
ОС - 

Плевен 
ОС - 
Русе 

 
Общо 

2018 2 132 918 1 604 2 887  2 368 9 909 

2019 2 342 1 062 1 643 2 924 2 571 10 542 

2020 2 285 1 038 1 545 2 748 2 760 10 376 

 

Брой на свършените дела в края на годината 

 

През 2020 година съдиите от Окръжен съд – Велико Търново са 

свършили общо 1 685  дела. От тях в срок до три месеца са свършени 1 344 дела 

или 80 %. През 2019 година са свършили общо 1 819  дела. От тях в срок до три 

месеца са свършени 1 470 дела или 81 %. През 2018 година са свършили 1 760 

дела. От тях в срок до три месеца са свършени 1 500 дела или 85 %. Налице е 

незначително намаление на добрия показател за срочност с 1 пункта, след 

отчетеното по-значително намаление с 4 пункта през миналата отчетна година. 

Окръжен съд - Габрово. През 2020 година общият брой на свършените 

дела е бил 893 (636 граждански и 257 наказателни), от които 720 или 81 % в срок 

до 3 месеца. Спрямо общия брой дела за разглеждане 1 038 свършените дела са 

съставлявали 86.03 %. В края на отчетния период са останали несвършени 145 

дела. 

През 2019 година общият брой на свършените дела е 889 (610 граждански и 

279 наказателни), от които 763 или 86 % в срок до 3 месеца.     

Спрямо общия брой дела за разглеждане 1 062 свършените дела съставляват 

82.77 %. В края на отчетния период са останали несвършени 173 дела. 

През 2018 година общият брой на свършените дела е бил 795 (523 

граждански и 272 наказателни), от които 720 или 91 %  в срок до 3 месеца. Спрямо 
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общия брой дела за разглеждане 918 свършените дела са съставлявали 86.60 %. В 

края на отчетния период са останали несвършени 123 дела. 

Тук се наблюдава трайна тенденция на намаление на показателя за срочност 

с по 5 пункта за всяка година, при иначе винаги отчитаната много добра срочност 

при разглеждането на делата. 

Съдиите от Окръжен съд - Ловеч са свършили през 2020 година общо 1 

257 дела. От тях в срок до три месеца са свършени 1 087 дела или 86 %. През 

2019 година са свършили общо 1 421 дела, от които в срок до три месеца са 

свършени общо 1 308 дела или 92 %. През 2018 година са свършили общо 1 391 

дела, от които в срок до три месеца са свършени общо 1 263 дела или 91 %. И тук 

е нарушена традицията за много добра срочност на разглеждане на делата, като 

през настоящата година този показател се е понижил с 6 пункта. 

Окръжен съд - Плевен. През 2020 година общият брой на свършените 

дела е бил 2 342, от които 1 855 или 79 %  в срок до 3 месеца. 

През 2019 година общият брой на свършените дела е 2 380, от които 2 051 

или 86 % в срок до 3 месеца.     

През 2018 година общият брой на свършените дела е бил 2 554, от които 2 

300 или 90 % в срок до 3 месеца.     

В края на отчетния период са останали несвършени 333 дела. Също е налице 

тенденция за намаляване на процента свършени дела в тримесечен срок, но и тук 

е запазена традицията за много добра срочност при разглеждането на делата. 

Съдиите от Окръжен съд - Русе са свършили през 2020 година общо 2 326  

дела. От тях в срок до три месеца са свършени 1 994 дела или 86 %. През 2019 

година са свършили общо 2 181 дела. От тях в срок до три месеца са свършени 1 

921 дела или 88 %. През 2018 година са свършили общо 2 024 дела, от които 1 

789 или 88 % в тримесечен срок. Съдът е постигнал устойчиво добър показател. 

Анализът на данните показва, че във всички окръжни съдилища е запазено 

високото ниво на срочно правораздаване.  

   

 Брой на решените дела с акт по същество 

 

В Окръжен съд – Велико Търново са били решени с акт по същество 

общо 1 421 дела, от които 989 граждански и 432 наказателни дела, през 2019 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2020 г.       127/202 

година са били решени с акт по същество общо 1 531 дела, от които 1 084 

граждански и 447 наказателни дела, спрямо 1 442 - през 2018 година, от които 954 

граждански и 488 наказателни дела. 

В Окръжен съд – Габрово през 2020 година са били решени с акт по 

същество общо 756 дела, от които 545 граждански и 211 наказателни дела, през 

2019 година са били решени с акт по същество общо 709 дела, от които 491 

граждански и 218 наказателни дела, спрямо 629 - през 2018 година, от които 404 

граждански и 225 наказателни дела. 

В Окръжен съд – Ловеч през 2020 година са били решени с акт по 

същество общо 1 085 дела, от които 653 граждански и 432 – наказателни дела, 

спрямо 1 258 дела за 2019 година, от които 745 граждански и 513 – наказателни 

дела и 1 238 дела за 2018 година, от които 614 граждански и 624 наказателни 

дела. 

В Окръжен съд - Плевен през 2020 година са били решени с акт по 

същество общо 2 010 дела, от които 1 139 граждански и 871 – наказателни дела, 

спрямо 2 044 дела, от които 1 053 граждански и 991 – наказателни дела за 2019 

година и спрямо 2 251 дела, от които 993 граждански и 1 258 наказателни за 2018 

година.  

В Окръжен съд – Русе през 2020 година са били решени с акт по 

същество общо 1 985 дела, от които 1 081 граждански и 904 – наказателни, спрямо 

1 858 дела, от които 1 082 граждански и 776 – наказателни за 2019 година и 1 724 

дела, от които 1 011 граждански и 713 наказателни дела за 2018 година.  

При всички окръжни съдилища, с изключение на Окръжен съд – Габрово и 

Окръжен съд - Русе, има намаление на свършените дела спрямо предходната 2019 

година, вкл. и на свършените с акт по същество, като този статистически показател 

в голяма степен е свързан с въведеното извънредно положение и извънредна 

епидимична обстановка през 2020 година и има значение предимно за анализа на 

резултатите от свършената работа в съответния съд. 

 

Брой на прекратени дела 

 

В Окръжен съд – Велико Търново са били прекратени общо 264 дела, от 

които 174 граждански и 90 наказателни дела, през 2019 година са били 
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прекратени общо 288 дела, от които 212 граждански и 76 наказателни дела, спрямо 

318 - през 2018 година, от които 244 граждански и 74 наказателни дела. 

В Окръжен съд – Габрово са били прекратени общо 137 дела, от които 91 

граждански и 46 наказателни дела, през 2019 година са били прекратени общо 180 

дела, от които 119 граждански и 61 наказателни дела, спрямо 166 - през 2018 

година, от които 119 граждански и 47 наказателни дела. 

В Окръжен съд – Ловеч през 2020 година са били прекратени общо 172 

дела, от които 126 граждански и 46 – наказателни дела, спрямо 163 дела за 2019 

година, от които 114 граждански и 49 – наказателни дела и 153 дела за 2018 

година, от които 103 граждански и 50 наказателни дела. 

В Окръжен съд - Плевен през 2020 година са били прекратени общо 332 

дела, от които 201 граждански и 131 – наказателни дела, спрямо 336 дела, от 

които 201 граждански и 135 – наказателни дела за 2019 година и спрямо 303 дела, 

от които 182 граждански и 121 наказателни за 2018 година.  

В Окръжен съд – Русе през 2020 година са били прекратени общо 341 

дела, от които 226 граждански и 115 – наказателни, спрямо 323 дела, от които 222 

граждански и 101 – наказателни за 2019 година и 300 дела, от които 222 

граждански и 78 наказателни дела за 2018 година.  

 

 Висящи дела в края на отчетния период 

 

Окръжен съд – Велико Търново. В края на отчетната 2020 година са 

останали несвършени общо 600 дела, от които 549 граждански и 51 наказателни 

дела. При гражданските дела най-много са висящите въззивни граждански дела – 

230, търговски дела – 158, граждански дела І инст. – 124 и 37 частни граждански 

дела ІІ инст. При наказателните дела най-много са наказателните общ характер 

дела – 22, частните наказателни дела ІІ инст. – 13, въззивните наказателни дела – 

11, частните наказателни дела – 4 и наказателни адмнистративен характер дела – 

1. 

Окръжен съд – Габрово. В края на отчетната 2020 година са останали 

несвършени общо 145 дела, от които 122 граждански и 23 наказателни дела. При 

гражданските дела най-много са висящите граждански дела І инст. – 51, търговски 

дела - 32, въззивни граждански дела – 27 и 12 частни граждански дела ІІ инст. При 
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наказателните дела най-много са въззивните наказателни дела – 9, наказателните 

общ характер дела – 7, частните наказателни дела – 4 и частните наказателни дела 

ІІ инст. – 3. Няма висящи наказателни адмнистративен характер дела. 

Окръжен съд - Ловеч. В края на отчетната 2020 година са останали 

несвършени общо 288 дела, от които 251 граждански и 37 наказателни дела. При 

гражданските дела най-много са висящите въззивни граждански дела – 118, 

търговски дела - 85, граждански дела І инст. – 34 и 14 частни граждански дела ІІ 

инст. При наказателните дела най-много са наказателните общ характер дела – 18, 

частните наказателни дела – 10, въззивните наказателни дела – 7 и частните 

наказателни дела ІІ инст. – 2.  

Окръжен съд - Плевен. От останалите несвършени към 31.12.2020 година 

общо 406 дела, 305 са граждански и 101 са наказателни. При гражданските дела 

най-много са висящите търговски дела - 117, въззивни граждански дела – 110, 

граждански дела І инст. – 66 и 12 частни граждански дела ІІ инст. При 

наказателните дела най-много са наказателните общ характер дела – 40, 

въззивните наказателни дела – 34, частните наказателни дела – 15, частните 

наказателни дела ІІ инст. –11 и едно административно-наказателен характер дело.  

Окръжен съд - Русе. В края на отчетната 2020 година са останали 

несвършени общо 434 дела, от които 358 граждански и 76 наказателни дела. При 

гражданските дела най-много са били висящите граждански дела І инст. – 118, 

търговски дела – 105, въззивни граждански дела – 96 и 35 частни граждански дела 

ІІ инст., 3 частни граждански дела без жабли за бавност и 1 дело по жалба за 

бавност. При наказателните дела най-много са били наказателните общ характер 

дела – 28, въззивните наказателни дела – 26, частните наказателни дела І инст. – 

12, частните наказателни дела ІІ инст. – 9 и едно административно-наказателен 

характер дело.  

Данните сочат, че във всички окръжни съдилища повече несвършени дела са 

останали при първоинстанционните граждански и търговски дела, което се свързва 

с характера на самото съдопроизводство, както и на наказателни дела, образувани 

в края на отчетния период. 
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Окръжен съд 
Постъпили 

дела 
Дела за 

разглеждане 

Свършени дела 

Всичко 
В срок до 3 месеца 

Брой % 

Велико Търново 1 762 2 285 1 685 1 344 80 

Габрово              865 1 038 893 720 81 

Ловеч 1 323 1 545 1 257 1 087 86 

Плевен 2 204 2 748 2 342  1 855 79 

Русе 2 370 2 760 2 326 1 994 86 

Общо 8 524 10 376 8 503 7 000 82 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Видове дела за разглеждане в окръжните съдилища 
за периода 2018 -2020 

 
 

 

2018 
гр.дела 
I инст. 

Адм. 
дела 

ч.гр.д 
Разгл. 
Ж. за 

бавност. 

в.гр.
д 

ч.гр.д 
II 

инст. 

търг
. 

Дела 

фирм 
дела 

НОХД 
ЧНД 

I 
инст 

ЧНД 
Разпит

и 

В 
нак. 
дела 

ЧНД 
II 

инст. 

Кас. 
И 

отм. 
По 
чл. 

63 и 
70 

ЗАНН 

Адм. 
нак. 
дела 

Об
що 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ВТОС 232 0 13 2 597 271 409 0 70 263 21 74 180 0 0 2132 

ГОС 124 0 9 1 195 161 136 1 30 88 30 94 49 0 0 918 

ЛОС 115 0 22 0 305 249 187 4 46 466 22 93 95 0 0 1604 

ПОС 198 0 19 1 539 264 399 0 124 846 66 198 230 0 3 2887 

РОС 232 0 13 2 597 271 409 0 70 263 21 74 180 0 0 2132 

 

2019 
гр.дела 
I инст. 

Адм. 
дела 

ч.гр.д 
Разгл. 
Ж. за 

бавност. 

в.гр.
д 

ч.гр.д 
II 

инст. 

търг
. 

Дела 
фирм. НОХД 

ЧНД 
I 

инст 

ЧНД 
Разпит

и 

В 
нак. 

ЧНД 
II 

инст. 

Кас. 
И 

отм. 
По 
чл. 

63 и 
70 

ЗАНН 

Адм. 
нак.  

Об
що 

        дела    дела   дела  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ВТОС 204 0 21 7 846 299 412 0 66 239 14 79 152 0 3 2342 

ГОС 138 0 6 0 282 168 161 1 43 84 30 84 60 0 5 1062 

ЛОС 105 0 22 0 343 353 228 1 63 345 18 76 89 0 0 1643 

ПОС 202 0 22 0 889 212 394 0 116 643 51 181 213 0 1 2924 

РОС 284 0 66 0 638 307 353 0 114 517 51 153 87 0 1 2571 

 

2020 
гр.дела 
I инст. 

Адм. 
дела 

ч.гр.д 
Разгл. 
Ж. за 

бавност. 

в.гр.
д 

ч.гр.д 
II 

инст. 

търг
. 

Дела 

фирм. 

НОХД 
ЧНД 

I 
инст 

ЧНД 
Разпит

и 

В 
нак. 

ЧНД 
II 

инст. 

Кас. 
И 

отм. 
По 
чл. 

63 и 
70 

ЗАНН 

Адм. 
нак.  

Об
що 

дела дела дела 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ВТОС 230 0 22 2 787 274 397 0 71 248 16 52 182 0 4 2285 

ГОС 118 0 6 0 254 238 142 0 36 96 19 71 56 0 2 1038 

ЛОС 96 0 16 0 444 285 189 0 53 294 15 66 86 0 1 1545 

ПОС 237 0 16 2 791 297 302 0 113 526 66 163 234 0 1 2748 

РОС 286 0 61 3 618 409 288 0 124 655 81 126 106 0 2 2759 
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Свършени дела по видове в окръжните съдилища 
за периода 2018 -2020 

 
 
 

2018 
гр.дела 
I инст. 

Адм. 
дела 

ч.гр.д 

Разгл. 
Ж. за 
бав-
ност. 

в.гр.д 
ч.гр.д 

II 
инст. 

търг. 
Дела 

фирм. 
дела 

НОХД 
ЧНД 

I 
инст 

ЧНД 
Разпити 

В 
нак. 
дела 

ЧНД 
II 

инст. 

Кас. 
И 

отм. 
По 
чл. 

63 и 
70 

ЗАНН 

Адм. 
нак.  
дела 

Общо 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ВТОС 159 0 13 1 502 255 268 0 51 256 21 64 170 0 0 1760 

ГОС 80 0 9 1 174 155 103 1 22 87 30 84 49 0 0 795 

ЛОС 85 0 22 0 255 232 119 4 31 457 22 72 92 0 0 1391 

ПОС 151 0 18 1 457 256 292 0 96 823 66 171 220 0 3 2554 

РОС 159 0 13 1 502 255 268 0 51 256 21 64 170 0 0 1760 

 

2019 
гр.дела 
I инст. 

Адм. 
дела 

ч.гр.д 

Разгл. 
Ж. за 
бав-
ност. 

в.гр.д 
ч.гр.д 

II 
инст. 

търг. 
Дела 

Фирм 
дела. 

НОХД 
ЧНД 

I 
инст 

ЧНД 
Разпити 

В 
нак 

дела. 

ЧНД 
II 

инст. 

Кас. 
И 

отм. 
По 
чл. 

63 и 
70 

ЗАНН 

Адм. 
Нак 

дела.  
Общо 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ВТОС 122 0 21 7 620 281 245 0 57 234 14 68 148 0 2 1819 

ГОС 101 0 6 0 248 160 94 1 33 83 30 71 59 0 3 889 

ЛОС 105 0 22 0 343 353 228 1 63 345 18 76 89 0 0 1643 

ПОС 140 0 19 0 622 204 269 0 88 628 51 153 205 0 1 2380 

 164 0 65 0 554 293 228 0 97 510 51 135 83 0 1 2181 

 

2020 
гр.дела 
I инст. 

Адм. 
дела 

ч.гр.д 

Разгл. 
Ж. за 
бав-
ност. 

в.гр.д 
ч.гр.д 

II 
инст. 

търг. 
Дела 

фирм. 

НОХД 
ЧНД 

I 
инст 

ЧНД 
Разпити 

В 
нак. 

ЧНД 
II 

инст. 

Кас. 
И 

отм. 
По 
чл. 

63 и 
70 

ЗАНН 

Адм. 
нак.  

Общо 

дела дела дела 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ВТОС 106 0 22 2 557 237 239 0 49 244 16 41 169 0 3 1685 

ГОС 67 0 6 0 227 226 110 0 29 92 19 62 53 0 2 893 

ЛОС 62 0 16 0 326 271 104 0 35 284 15 59 84 0 1 1257 

ПОС 171 0 16 2 681 285 185 0 73 511 66 129 223 0 0 2342 

РОС 168 0 58 2 522 374 183 0 96 643 81 100 97 0 2 2326 
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 VІ.3. Анализ на натовареност на съдебните райони (по щат и 

действителна) 

 

Окръже
н 

 Съд 

Брой дела 
за 

разглеждан
е 

Брой 
свършен

и дела 

Брой 
съди
и - по 
щат 

Натовареност по щат 

Отработени 
човекомесец

и 

Действителна 
натовареност 

към делата 
за 

разглеждан
е 

към 
свършенит

е дела 

към делата 
за 

разглеждан
е 

към 
свър
шени

те 
дела 

Велико  

Търново 
2 285 1 685 19 10.02 7.39 182 12.55 9.26 

Габрово 1 038 893 12 7.21 6.20 113 9.19 7.90 

Ловеч 1 545 1 257 14 9.20 7.48 158 9.78 7.96 

Плевен 2 748 2 342 26 8.81 7.51 277 9.92 8.45 

Русе 2 760 2 326 23 10.00 8.43 227 12.16 10.25 

 

 Окръжен съд – Велико Търново 

 

 Натовареност по щат – общо. Действителна натовареност 

През 2020 година в Окръжен съд – Велико Търново са образувани 1 762 

дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 523 дела. През 

отчетния период в Окръжен съд – Велико Търново от всички 2 285 дела за 

разглеждане са свършени 1 685 дела, от които решени по същество са 1 421, а 264 

са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно 

броят на разгледани дела е 10.02.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно 

броят на свършени дела е 7.39.   

Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Велико Търново 

съобразно броят на разгледани дела е 12.55.   

Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Велико Търново 

съобразно броят на свършени дела е 9.26.   

Граждански дела 

През 2020 година в Окръжен съд – Велико Търново са образувани 1 219 

граждански дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 493 

граждански дела. През отчетния период в Окръжен съд – Велико Търново от всички 
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1 712 граждански дела за разглеждане са свършени 1 163 граждански дела, от 

които решени по същество са 862, а 174 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно 

броят на разгледани граждански дела е 11.89.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно 

броят на свършени граждански дела е 8.08.   

 Наказателни дела 

През 2020 година в Окръжен съд – Велико Търново са образувани 543 

наказателни дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 30 

наказателни дела. През отчетния период в Окръжен съд – Велико Търново от 

всички 573 наказателни дела за разглеждане са свършени 522 наказателни дела, 

от които решени по същество са 482, а 90 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно 

броят на разгледани наказателни дела е 6.82.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно 

броят на свършени наказателни дела е 6.21.   

Сравнителен анализ за две години назад 

В сравнение с предходни отчетни периоди 2017 и 2018, през предходния 

2019 и отчетния през 2020 година средната натовареност по щат на Окръжен съд – 

Велико Търново съобразно броят на разгледани дела е значително се е увеличила - 

10.02 в сравнение с 2019 година – тогава – 10.27 и в сравнение с 2018 година – 

8.88 и в сравнение с 2017 година - 8.36. Същата закономерност се наблюдава и при 

средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно броят 

на свършени дела е 7.39, при стойности – 7.98 за 2019 година, 7.33 – за 2018 

година и 7.08 за 2017 година. Такава тенденция се наблюдава и при отчитане на 

стойностите на средната действителна натовареност на Окръжен съд – Велико 

Търново съобразно броят на разгледани дела, сега - 12.55, при стойности – 11.31 

за 2019 година, 10.71 за 2018 година и 10.12 за 2017 година, както и средната 

действителна натовареност на Окръжен съд – Велико Търново съобразно броят на 

свършени дела, сега - 9.26, при стойности 8.79 за 2019 година, 8.84 за 2018 година 

и 8.58 за 2017 година.  
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Окръжен съд – Габрово 

 

 Натовареност по щат – общо. Действителна натовареност 

През 2020 година в Окръжен съд – Габрово са образувани 865 дела. В 

началото на отчетния период са били останали несвършени 173 дела. През 

отчетния период в Окръжен съд – Габрово от всички 1 038 дела за разглеждане са 

свършени 893 дела, от които решени по същество са 720, а 137 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят 

на разгледани дела е 7.21.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят 

на свършени дела е 6.20.   

Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Габрово съобразно 

броят на разгледани дела е 9.19.   

Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Габрово съобразно 

броят на свършени дела е 7.90.  

Граждански дела 

През 2020 година в Окръжен съд – Габрово са образувани 612 граждански 

дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 146 граждански 

дела. През отчетния период в Окръжен съд – Габрово от всички 758 граждански 

дела за разглеждане са свършени 636 граждански дела, от които решени по 

същество са 545, а 91 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят 

на разгледани граждански дела е 7.90.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят 

на свършени граждански дела е 6.63.   

 Наказателни дела 

През 2020 година в Окръжен съд – Габрово са образувани 253 наказателни 

дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 27 наказателни 

дела. През отчетния период в Окръжен съд – Габрово от всички 280 наказателни 

дела за разглеждане са свършени 257 наказателни дела, от които решени по 

същество са 211, а 46 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят 

на разгледани наказателни дела е 5.83.   
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Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят 

на свършени наказателни дела е 5.35.   

Сравнителен анализ за две години назад 

В сравнение с предходните два отчетни периода 2018 и 2019 година при 

средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на 

разгледани дела се наблюдава устойчивост след отчетеното тогава значително 

увеличение - през 2020 година - 7.21 в сравнение с 2019 година – 7.38 и 6.38 за 

2018 година. Същият извод може да се направи и за средната натовареност по щат 

на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на свършени дела, която за отчетната 

година е 6.20, при стойности – 6.17 за 2019 година и 5.52 за 2018 година. 

Намаление, след отчетеното в предходните периоди значително увеличение, обаче 

се наблюдава при отчитане на стойностите на средната действителна натовареност 

на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на разгледани дела, сега - 9.19, при 

стойности – 10.31 за 2019 година и 7.29 за 2018 година. Такава танденция се 

наблюдава и при средната действителна натовареност на Окръжен съд – Габрово 

съобразно броят на свършени дела, сега - 7.90, при стойности 8.63 за 2019 година 

и 6.31 за 2018 година.   

  

Окръжен съд – Ловеч 

 

 Натовареност по щат – общо. Действителна натовареност 

През 2020 година в Окръжен съд – Ловеч са образувани 1 323 дела. В 

началото на отчетния период са били останали несвършени 222 дела. През 

отчетния период в Окръжен съд – Ловеч от всички 1 545 дела за разглеждане са 

свършени 1 257 дела, от които решени по същество са 1 085, а 172 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на 

разгледани дела е 9.20.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на 

свършени дела е 7.48.   

Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Ловеч съобразно 

броят на разгледани дела е 9.78.   

Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Ловеч съобразно 

броят на свършени дела е 7.96.   
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Граждански дела 

През 2020 година в Окръжен съд – Ловеч са образувани 837 граждански 

дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 193 граждански 

дела. През отчетния период в Окръжен съд – Ловеч от всички 1 030 граждански 

дела за разглеждане са свършени 779 граждански дела, от които решени по 

същество са 653, а 126 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на 

разгледани граждански дела е 9.54.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на 

свършени граждански дела е 7.21.   

 Наказателни дела 

През 2020 година в Окръжен съд – Ловеч са образувани 486 наказателни 

дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 29 наказателни 

дела. През отчетния период в Окръжен съд – Ловеч от всички 515 наказателни 

дела за разглеждане са свършени 478 наказателни дела, от които решени по 

същество са 432, а 46 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на 

разгледани наказателни дела е 8.58.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на 

свършени наказателни дела е 7.97.   

Сравнителен анализ за две години назад 

В сравнение с предходните два отчетни периода 2018 и 2019 година при 

средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на 

разгледани дела е налице леко намаление след отчетеното увеличение в 

предходния отчетен период - 9.20, при стойности - 9.78 за 2019 година и 8.91 за 

2018 година. Същата тенденция се наблюдава и при стойностите на средната 

натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на свършени дела 

след устойчивостта на този показател през предходния период - 7.48, при 

стойности – 8.46 за 2019 година, 7.73 за 2018 година. Тенденция на устойчивост се 

наблюдава при отчитане на стойностите на средната действителна натовареност на 

Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на разгледани дела, сега - 9.78, при 

стойности – 9.76 за 2019 година и 9.27 за 2018 година. Незначително намаление 

след отчетеното незначителното увеличение през 2019 година, с връщане на 
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нивата от 2018 година се отчита при средната действителна натовареност на 

Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на свършени дела, сега - 7.96, при 

стойности 8.44 за 2019 година и 8.04 за 2018 година.   

 

Окръжен съд – Плевен 

 

 Натовареност по щат – общо. Действителна натовареност 

През 2020 година в Окръжен съд – Плевен са образувани 2 5204 дела. В 

началото на отчетния период са били останали несвършени 544 дела. През 

отчетния период в Окръжен съд – Плевен от всички 2 748 дела за разглеждане са 

свършени 2 342 дела, от които решени по същество са 2 010, а 332 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на 

разгледани дела е 8.81.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на 

свършени дела е 7.51.   

Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Плевен съобразно 

броят на разгледани дела е 9.92.   

Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Плевен съобразно 

броят на свършени дела е 8.45.   

Граждански дела 

През 2020 година в Окръжен съд – Плевен са образувани 1 180 граждански 

дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 465 граждански 

дела. През отчетния период в Окръжен съд – Плевен от всички 1 645 граждански 

дела за разглеждане са свършени 1 340 граждански дела, от които решени по 

същество са 1 139, а 201 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на 

разгледани граждански дела е 10.54.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на 

свършени граждански дела е 8.59.   

 Наказателни дела 

През 2020 година в Окръжен съд – Плевен са образувани 1 024 наказателни 

дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 79 наказателни 

дела. През отчетния период в Окръжен съд – Плевен от всички 1 103 наказателни 
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дела за разглеждане са свършени 1 002 наказателни дела, от които решени по 

същество са 871, а 131 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на 

разгледани наказателни дела е 7.07.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на 

свършени наказателни дела е 6.42.   

 

Сравнителен анализ за две години назад 

В сравнение с предходните два отчетни периода 2018 и 2019 година при 

средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на 

разгледани дела се наблюдава незначително намаление и връщане към нивата от 

2018 година, след отчетената в предходната година тенденцията на незначително 

увеличение – 8.81, при стойности - 9.37 за 2019 година и 8.91 за 2018 година. Не 

така стоят нещата при отчитане на стойностите на средната натовареност по щат 

на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на свършени дела, където продължава 

тенденцията за незначително намаление. През настоящата година тази стойност е 

7.51, при стойности – 7.63 за 2019 година и 7.88 за 2018 година. Горните 

тенденции съответно се повтарят при отчитане на стойностите на средната 

действителна натовареност на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на 

разгледани дела, сега - 9.92, при стойности – 10.05 за 2019 година и 9.66 за 2018 

година, както и при средната действителна натовареност на Окръжен съд – Плевен 

съобразно броят на свършени дела, сега - 8.45, при стойности 8.18 за 2019 година 

и 8.54 за 2018 година.   

 

Окръжен съд – Русе 

 

 Натовареност по щат – общо. Действителна натовареност 

През 2020 година в Окръжен съд – Русе са образувани 2 370 дела. В 

началото на отчетния период са били останали несвършени 390 дела. През 

отчетния период в Окръжен съд – Русе от всички 2 760 дела за разглеждане са 

свършени 2 326 дела, от които решени по същество са 1 985, а 341 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на 

разгледани дела е 10.00.   
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Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на 

свършени дела е 8.43.   

Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Русе съобразно броят 

на разгледани дела е 12.16.   

Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Русе съобразно броят 

на свършени дела е 10.25.   

Граждански дела 

През 2020 година в Окръжен съд – Русе са образувани 1 321 граждански 

дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 344 граждански 

дела. През отчетния период в Окръжен съд – Русе от всички 1 665 граждански дела 

за разглеждане са свършени 1 307 граждански дела, от които решени по същество 

са 1 081, а 226 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на 

разгледани граждански дела е 9.25.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на 

свършени граждански дела е 7.26.   

 Наказателни дела 

През 2020 година в Окръжен съд – Русе са образувани 1 049 наказателни 

дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 46 наказателни 

дела. През отчетния период в Окръжен съд – Русе от всички 1 095 наказателни 

дела за разглеждане са свършени 1 019 наказателни дела, от които решени по 

същество са 904, а 115 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на 

разгледани наказателни дела е 11.41.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на 

свършени наказателни дела е 10.61.   

Сравнителен анализ за две години назад 

В сравнение с предходните два отчетни периода 2018 и 2019 година при 

средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на 

разгледани дела се наблюдава отчетлива тендения на значително увеличение - 

10.00, при стойности - 9.32 за 2019 година и отново 8.58 за 2018 година. Същият 

извод се налага и за средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе 

съобразно броят на свършени дела е 8.43, при стойности – 7.90 за 2019 година и 
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7.33 за 2018 година. Такава тенденция се наблюдава и при отчитане на 

стойностите на средната действителна натовареност на Окръжен съд – Русе 

съобразно броят на разгледани дела, сега - 12.16, при стойности – 10.58 за 2019 

година и 9.32 за 2018 година, както и при средната действителна натовареност на 

Окръжен съд – Русе съобразно броят на свършени дела е налице незначително 

намаление, сега - 10.25, при стойности 8.98 за 2019 година и 7.97 за 2018 година.   
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VІ.4. Сграден фонд и техническа обезпеченост 

 

Окръжен съд – Велико Търново 

  

Окръжен съд – Велико Търново се помещава в сградата на Съдебна палата в 

гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 16 заедно с Апелативен съд - Велико 

Търново (тавански етаж), Районен съд - Велико Търново (втори етаж) и съответно 

Апелативна прокуратура – Велико Търново, Окръжна прокуратура – Велико 

Търново и Районна прокуратура – Велико Търново, които заемат кабинетите на 

последния (четвърти) етаж от палатата.  

С Решение на Пленума на ВСС по протокол № 6 от 16.02.2017 г., т. 22 и на 

основание чл. 130а, ал.  2, т. 6 от Конституцията на Република България, чл. 387 и 

чл. 388, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с § 83, ал. 1 от Преходните 

и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗСВ е 

възложено стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители 

на ОСВ в Апелативен район – Велико Търново. Съгласно посоченото решение на 

предоставените за управление на Пленума на ВСС недвижими имоти – 

публична/частна държавна собственост в Апелативен район - Велико Търново, на 

административния ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново е 

възложено стопанисването на недвижимия имот, намиращ се в гр. Велико Търново, 

ул. „Васил Левски“ № 16. 

С Решение на Пленума на ВСС по протокол № 16/25.05.2017 г. е 

разпределено ползването на недвижими имоти – частна собственост, 

представляващи ведомствени жилища на органите на съдебната власт, и е 

възложено стопанисването им на административните ръководители. В този смисъл 

на Окръжен съд – Велико Търново е разпределено ползването на предоставения за 

управление на Висшия съдебен съвет, недвижим имот – частна държавна 

собственост, представляващ ведомствено жилище – апартамент № 11, намиращ се 

в гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ № 14, вх. В, ет. 4 и е възложено 

стопанисването му на Административния ръководител – Председател на Окръжен 

съд – Велико Търново. 

С Решение на Пленума на ВСС по протокол № 25/03.08.2017 г. 

административните ръководители на органите на съдебната власт, на които е 
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възложено стопанисването на недвижимите имоти с решения на Пленума на 

Висшия съдебен съвет са упълномощени със следните права:  

- да организират и провеждат процедури за отдаване под наем на 

недвижими имоти или части от недвижими имоти – държавна собственост, при 

условията и реда на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане 

на Закона за държавната собственост;  

- да сключват, изменят, прекратяват или развалят договори за наем със 

спечелилите търговете участници, като страна по договорите следва да бъде ВСС, с 

административен адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, Булстат 121513231.  

Да представляват Висшия съдебен съвет пред: 

- общинските администрации, общинските служби по земеделие, Агенция по 

геодезия, картография и кадастър (СГКК), службите по геодезия, картография и 

кадастър (СКК), във връзка с подаването и получаването на документи, необходими 

за актуализирането или съставянето на актове за държавна собственост на 

имотите;  

- областните администрации във връзка със изготвянето и съставянето на 

актове за държавна собственост на имотите, за които липсват такива или следва да 

бъдат актуализирани;  

- общинските администрации във връзка с изготвянето и подаването на 

данъчни декларации по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси, както и във 

връзка с определянето на такса битови отпадъци. 

За поредна година, МП и Пленума на ВСС нямат взето решение за изясняване 

на субектите с право на управление върху имота и издаване на съответните 

документи за собственост на Сграда № 2 на ул. „Цанко Церковски“ № 40. 

През месец март 2020 година Комисия „Управление на собствеността“ към 

ВСС включи към одобрените текущи ремонти за 2020 г. арестантските помещения в 

Съдебна палата и ремонта на покрива на Сграда № 2, гр. Велико Търново, ул. 

„Цанко Церковски“ № 40.  

Искането за извършване на текущия ремонт на арестантските помещения, 

комплектувано с ценови предложения от специализирани фирми и оферта за 

авторски надзор е изпратено с наше писмо изх. № 2068/03.06.2020 г. до КУС към 

ВСС. С решение по т. 14.2 от заседанието на Пленума на ВСС, проведено на 23 юли 
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2020 г. - бюджета на Окръжен съд – Велико Търново не беше увеличен за 

извършване на текущия ремонт. 

През 2020 година в Съдебната палата и в Сграда № 2 не са извършвани 

текущи ремонтни дейности от Окръжен съд – Велико Търново, тъй като сградите се 

поддържат в добро експлоатационно състояние.  

През месец юни в Окръжна прокуратура – Велико Търново беше извършен 

ремонт от специализирана фирма на част от отоплителната инсталация в Окръжна 

прокуратура – Велико Търново. 

В Съдебната палата, след провеждане на търг по Закона за държавната 

собственост, са отдадени под наем две помещения – едно за банков офис на Банка 

„ЦКБ“ АД и едно наето за „Център за правна информация и продажба на правна 

литература“ от „Сиела“ ООД. „Сиела“ ООД прекрати договора за наем, считано от 

01.04.2020 г. 

Освободеното помещение, беше оборудвано с офис техника и мебели, по 

проект на Оперативна програма „Добро управление“ от Министерство на 

правосъдието в партньорство с Висшия съдебен съвет, като част от дейността 

„Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване 

на спорове“. Проектът реализира създаването на „Център по медиация“ в 

Съдебната палата. 

Изграждането на центъра дава възможност да се насърчи извънсъдебното 

решаване на съдебни спорове, за страни по неприключили граждански, частни 

наказателни и търговски дела, разглеждани в съдилищата от Великотърновски 

съдебен район.  

В доклада се посддочва, че през 2021 г. се предвижда необходимост от 

извършване на ремонти в Съдебната палата и Сграда №2 както следва: 

1. Текущ ремонт на арестантските помещения в Съдебната палата в гр. 

Велико Търново, за изпълнението на което до сега не е дадено съгласие за 

увеличение на бюджета на Окръжен съд – Велико Търново. 

2. Текущ ремонт на четирите съдебни зали на Окръжен съд – Велико 

Търново, в които последно е правен ремонт през 2009 г. За финансирането на 

ремонтните дейности от ВСС, имаме изготвено предложение, като считаме, че 

предложените ремонти ще подобрят представителния и добрия вид на ползваните 
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от ВТОС съдебни зали. Заявили сме ремонта на залите да бъде включена в 

планираните текущи ремонти на сградния фонд за 2021 г. на ВСС. 

3. Ремонт на покрива на Сграда № 2, гр. Велико Търново, ул. „Цанко 

Церковски“ № 40. 

 През 2020 година продължи работата по усъвършенстване на деловодната 

програма АСУД, използвана в Окръжен съд - Велико Търново. Актуализираха се 

бланки съобразно промените в законодателството. 

През 2020 г. Окръжен съд – Велико Търново продължи да работи по 

попълване на данните в Единната информационна система за противодействие на 

престъпността (ЕИСПП). 

За отчитане на индивидуалната натовареност на всеки съдия, според вида на 

делото и неговата трудност, съдът работи с новия уеб базиран модул за 

натовареност на делата СИНС, създаден от разработчика по искане на ВСС.  

През 2020 година продължава работата с внедреният през 2016 година в 

съдебната система Единен портал за електронно правосъдие (за достъп до 

съдебните дела), и Окръжен съд – Велико Търново предоставя тази услуга на 

адвокатите съгласно правилата за ползване на портала, изготвени от ВСС. В 

портала са налични - публична част за справки от граждани, където могат да се 

запознаят с насрочването на делата, обезличените съдебни актове и др. и друга 

част - за регистрирани потребители, където страните по делата имат пълен достъп 

до протоколите и съдебните актове в оригинал. Все още порталът не предлага 

пълните услуги по делата на Окръжен съд – Велико Търново, но предстои 

пускането на неговата пълна функционалност, както за граждани, така и за 

адвокати. Следва да се отбележи, че поради налични проблеми от софтуерен 

характер, свързани с вида деловодна програма, използвана от Окръжен съд – 

Велико Търново, е налице проблем с обмена на информация между тази програма 

и Единния портал електронно правосъдие (за достъп до съдебните дела). 

Многократно е сигнализирана фирмата, която осъществява абонаментната 

поддръжка на АСУД, но проблемите не са отстранени. 

През м. юли 2020 г. (29.06.2020 год.) в Окръжен съд – Велико Търново беше 

пилотно внедрена Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). 

Проведени бяха обучения на място и онлайн от представители на разработчика – 

Информационно обслужване АД. Внедрена беше и тикет-система (ProjectSpace) за 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2020 г.       146/202 

комуникация с разработчика относно проблеми и несъответствия при въвеждане на 

ЕИСС. 

През 2020 година съдът продължи да използва уеб-базирания вариант на 

правно-информационната система СИЕЛА 5.1. По този начин е гарантирана винаги 

актуална информация без да е необходимо локално обновяване. 

През 2020 година продължи въвеждането на софтуерните продукти на 

Майкрософт – Windows 10 и Офис пакет 2010 на работни места, които разполагат с 

необходимите ресурси за инсталирането им. 

От ВСС беше удължен срока на ползване и актуализиране на антивирусния 

софтуер „ESET - NOD32”. 

През 2020 година продължи използването на система за управление на 

човешки ресурси и счетоводни операции Aladin. 

През 2020 година продължи поддържането на официалния сайт на съда. 

Всички функционалности, както и информацията в сайта, се актуализират 

своевременно. 

На вътрешния сайт се публикуват съобщения, заповеди и правила, касаещи 

пряката работа на съдии и служители.  

През 2020 година са издадени цифрови сертификати на всички съдии и 

служители, които служат за достъп до Единната информационна система (ЕИСС), а 

на определени работни места и за достъп до сайта на Агенция по вписванията, за 

достъпа до определени документи в документацията на юридическите лица в 

Търговския регистър. Тази функция се използва за справки с пълен електронен 

достъп до съдържанието в Търговския регистър, необходим за получаване по 

електронен път на данни необходими при разглеждане на делата. Инсталирани са 

и цифрови сертификати на служители, които имат достъп до НАП за извършване на 

необходими справки. 

През 2020 година са инсталирани нови компютри на работни места, както 

следва: 8 броя на съдии; 4 броя в съдебни зали; 2 броя – за главен счетоводител и 

касиер. Инсталирани са нови документни скенери, както следва: 10 броя на 

работни места на съдебни секретари; 3 броя – за системен администратор, 

служител „връзки с обществеността“ и управител сгради. Закупено е и инсталирано 

едно мултифункционално устройство (МФУ) на работно място на съдебен 

администратор. 
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През 2021 година Окръжен съд – Велико Търново при съответно финансово 

осигуряване има необходимост от следното техническо осигуряване: - 1 брой 

компютър (мултимедиен), предназначен за гледане и прослушване на 

доказателствени материали по дела и подходящи тонколони за същия; 2 нови 

компютърни конфигурации за новоназначени служители; 1 брой сървър (с актуална 

сървърна операционна система) с UPS, който да бъде използван за инсталиране на 

деловодната система АСУД и за съхранение на пълни архиви на деловодна система, 

система за управление на човешки ресурси и счетоводни операции, както и на 

споделени мрежови ресурси. 

 

 Окръжен съд – Габрово 

 

В сградата, масивна, пететажна, са настанени Окръжен съд – Габрово и 

Районен съд – Габрово, заедно с Окръжна и Районна прокуратури – Габрово и 

Областно звено „Охрана” при Главна дирекция „Съдебна охрана” на 

Министерството на правосъдието. 

През отчетната година е извършена доставка и монтаж на обзавеждане и 

оборудване на двете съдебни зали в Окръжен съд - Габрово. Съгласно решение по 

Протокол № 10/18.03.2020 г. от заседание на Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС, от 16.03.2020 г. е увеличена 

бюджетната сметка на съда по параграф 10-00 „Издръжка” със сумата от 17 808 лв. 

и параграф 52-00 „Придобиване на ДМА” със сумата от 6 156 лв. 

Съгласно решение по Протокол № 3/13.02.2020 г. от заседание на Пленума 

на ВСС е увеличена бюджетната сметка на съда с 20 000 лв., с което финансиране 

са подменени 30 броя интериорни врати на помещенията и кабинетите, използвани 

от Окръжен съд - Габрово. 

С решение по Протокол № 10/18.03.2020 г. на Комисия „Бюджет и финанси”, 

упълномощена с решение на Пленума на ВСС от 16.03.2020 г. е увеличена 

бюджетната сметка на съда по параграф 51-00 „Основен ремонт на ДМА” със 

сумата от 25 077 лв. Средствата са използвани целево и в цялата сграда е 

изградена пожароизвестителна система и евакуационно осветление, с което е 

изпълнено предписание на РДПБЗН – Габрово. 

Сградата се охранява физически денонощно от Областно звено „Охрана”. 
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През отчетната 2020 година в Окръжен съд – Габрово e продължена 

работата по оптимизация на информационната среда и комуникационната 

инфраструктура с цел обезпечаване на необходимата компютърна и офис техника, 

необходима за  магистратите и съдебните служители. 

Усилията бяха насочени към запазване на започналата през 2019 година 

тенденция на модернизация, чрез извършването на редица промени, които от своя 

страна да доведат до значителни подобрения в информационно-комуникационнaтa 

инфраструктурa на съда.  

В резултат на отправените през 2020 година искания до Висшия съдебен 

съвет са отпуснати финансови средства, с които съгласно: 

1. Решение на Комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС по Протокол № 

11/25.03.2020 г. е увеличена бюджетната сметка на съда по параграф § 52-00 

„Придобиване на ДМА“ с 4780 лв. Сумата беше изразходвана за закупуване на 2 

(два) броя цветни мрежови документни скенери - Avision AN360W, с което е 

осигурена технологична и техническа възможност за: 

- образуване на електронни дела; 

- електронизиране на данните за вещи лица, с цел миграцията им към  

разработения „Единен регистър на вещите лица“; 

- предоставяне по електронен път на данни за непререгистрирани в 

електронния търговски регистър търговци, подлежащи на вписване в търговския 

регистър съдебни актове в производството по несъстоятелност и други, подлежащи 

на вписване в търговския регистър съдебни актове. 

2. Решение на Комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС по Протокол № 

10/18.03.2020 г. е увеличена бюджетната сметка на съда по параграф § 52-00 

„Придобиване на ДМА“ с 7 980 лв., с цел закупуване на ксерокс. В резултат на това 

през месец април 2020 година в служба „Архив“ е въведена в експлоатация 

копирна машина Xerox AltaLink B 8045.  

През месец септември на предходната година в Окръжен съд – Габрово, по 

обществена поръчка и чрез централизирана доставка от Висшия съдебен съвет, са 

получени 10 (десет) броя компютърни конфигурации, които веднага са въведени в 

експлоатация на работните места с най-амортизирана и остаряла техника. 

3. С решение на Пленума на ВСС по Протокол № 25/08.10.2020 г. е 

увеличена бюджетната сметка на съда по параграф § 10-00 „Издръжка“ съc сумата 
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от 1 534 лв., необходима за закупуване на 2 (два) броя мултифункционални 

устройства марка Brother DCP – L5500DN.  

Във връзка с внедряването на Единната информационна система на 

съдилищата (ЕИСС) през отчетната 2020 година и породилата се необходимост от 

повишаване сигурността на мрежата, достъпването от различни локации и лесното 

споделяне на файлове между отдалечени потребители, след направено искане и 

отпускане на финансови средства, през месец август е изградено кабелно трасе за 

VPN свързаност между Висшия съдебен съвет и Окръжен съд – Габрово.  

През изминалата година, поради периодично възникващи технически 

проблеми в процеса на работа на използвания до момента факс апарат, с цел 

улесняване и подпомагане работата на съдебната администрацията, е закупена 

нова факс машина марка Brother. 

В Окръжен съд – Габрово са инсталирани и използвани следните софтуерни 

продукти:  

1. САС „Съдебно деловодство“ - с цел подобряване и улесняване работата на 

съдебните служители при обработката на делата, отпечатването на призовки, 

съобщения и други книжа, както и за изготвяне на статистически отчети и справки, 

и избор на съдебни заседатели на случаен принцип, от 2008 г. до 27 август 2020 г. 

и от 18 септември 2020 г. до 31 декември 2020 г., в съда е използвана Съдебно 

административна система „Съдебно деловодство“ (САС).  

От 27 август 2020 г. в Окръжен съд – Габрово е въведена в експлоатация 

ЕИСС, като от същата дата започна и реалната работа с нея чрез въвеждането и 

управлението на реални документи и съдебни дела.  

От деня, в който стартира работата в ЕИСС до 18 септември 2020 г., в съда е 

спряно регистрирането на иницииращи документи и образуването на нови дела в 

досега действащата система за управление на съдебни дела и разпределянето на 

дела в досега действащата системата ЦССРД - съгласно решение на Пленума на 

Висшия съдебен съвет по Протокол № 19 от 23 юли 2020 г. и Протокол № 23 от 16 

септември 2020 г.  

2. Разпределението на делата на принципа на случайния избор, съгласно чл. 

9 от ЗСВ, е извършвано от 01 октомври 2015 г. до 27 август 2020 г. и от 18 

септември 2020 г. до 31 декември 2020 г. чрез програмния продукт за случайно 

разпределение на делата „Централизирана система за разпределение на делата” 
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(ЦССРД), web базирано приложение, предоставено от ВСС за определяне на 

съдиите докладчици по делата на случаен принцип. Същата е разработка на „Смарт 

Системс” ЕООД. Системата гарантираше максимална степен на сигурност и 

прозрачност при разпределението на делата, както и защита от неволна или 

нарочна намеса от промяна на протоколите за разпределение на всяко едно дело. 

Достъпът до нея става единствено през браузър Internet Explorer и само чрез 

използването на персонален квалифициран електронен подпис (КЕП) за всеки един 

потребител, определен със заповед на административния ръководител на съда. 

Освен защита, тази система обективно предлага и много по-прозрачен достъп до 

всяко едно разпределение на дело, извършвано с нея, като заедно с информацията 

за разпределението се пазеха точни и достоверни данни за точната дата и час; 

потребител, който го е извършил, начин на разпределяне (ръчно, автоматично или 

по дежурство) и подписване на самото разпределение. 

Централизираната система за разпределение на делата взаимодейства със 

„Системата за изчисляване на натовареността на съдиите” (СИНС). 

3. Системата за изчисляване натовареността на съдиите (СИНС) също е 

разработка на „Смарт Системс” ЕООД и връзката й със Системата за случайно 

разпределение на делата е еднопосочна – всички данни за разпределение на едно 

дело в ЦССРД се прехвърлят автоматично към СИНС. Впоследствие системата 

предоставя възможност по всяко дело (ако са налице основания за това) да бъдат 

внасяни корекции (под формата на намаляване или увеличаване) на този 

предварително определен коефициент. Това става с попълване на бланка за 

корекция, и техническото записване на съответното основание, водещо до такава в 

самата система. 

В периода от 27 август 2020 г. до 18 септември 2020 г. разпределението на 

делата, както и изчисляване натовареността на съдиите, е осъществявано чрез 

Единната информационна система на съдилищата, (съгласно решение на Пленума 

на Висшия съдебен съвет по Протокол № 19 от 23 юли 2020 г. и Протокол № 23 от 

16 септември 2020 г.).  

В диоклада на съда се посочва, че с внедряването на ЕИСС в съдилищата се 

целеше да бъде дадена възможност за по-качествено управление на делата по 

електронен път, значително оптимизиране работата на съдиите и съдебната 

администрация и същевременно продължаване стъпките към реализацията на 
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ефективно електронно правосъдие, при спазване на основните принципи за 

достъпност, прозрачност, еднократно събиране на данните, защита на личните 

данни, повишаване на бързината и качеството на обслужване, както и улесняване 

достъпа до обществена информация. За съжаление още в първите дни на 

внедряването се появиха и първите проблеми, които постепенно в процеса на 

работа започнаха да стават все повече. На практика вместо да ускори процесите на 

работа, ЕИСС ги забавя, като удвоява, а при въззивните дела – утроява времето, 

необходимо за обработката на делата, в сравнение със системата, с която 

работихме досега.  

ЕИСС не дава възможност за лесно и бързо намиране и извличане на 

информация от тези, които я ползват. Съдържа множество разрешения, които 

противоречат на процесуалните закони, излишни и несъобразени със спецификата 

на работата. За изпълнение на множество елементарни действия е предвидена 

дълга поредица от последователни стъпки – напр. работещият сам на себе си 

задава т.нар. „задача“, сам си я приема, сам си възлага изпълнението й.  

В резултат на всичко посочено по-горе, както и поради редица други 

недостатъци, Единната информационна система на съдилищата е спряна за 

незабавна преработка в периода от 18 септември до 31 декември 2020 година.  

В средата на месец декември (съгласно решение на Съдийската колегия на 

Висшия съдебен съвет по Протокол № 44  от 15 декември 2020 г.), след подробно 

обсъждане е решено ЕИСС да стартира поетапно и по райони от 01.01.2021 година.  

Така на практика, съгласно приетия план за възобновяване образуването на 

дела в ЕИСС - съобразно степента на натовареност на съдилищата, от 01.01.2021 г. 

Окръжен съд - Габрово възобнови образуването на дела в ЕИСС.  

4. За нуждите на финансово-счетоводната дейност се използват следните 

програмни продукти – „Аладин А”, „Работни заплати”, с модул към него - „Хонорари 

и граждански договори” и програмен продукт Web БП – Конто 66. 

През отчетния период продължи извършването на справки чрез отдалечен 

достъп до регистъра на населението - Национална база данни „Население” (РН - 

НБД „Население”) към Главна дирекция „Гражданска регистрация и 

административно обслужване”. Достъпът до РН - НБД „Население” се използва за 

извършване на справки, които се прилагат по съответните дела и това е от голямо 

значение за бързината на правораздавателния процес. 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2020 г.       152/202 

Продължи традиционния автоматичен обмен на данни по електронен път от 

деловодната система САС на Окръжен съд - Габрово към ядрото на Единната 

информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП). 

Всички съдии и цялата съдебната администрация разполагат с неограничен 

достъп до интернет, като в същото време са запознати и спазват съответни 

правила за сърфиране и недопускане изтегляне на зловредни файлове, добавки и 

софтуер, с което биха довели до изтичане на служебна информация в интернет или 

унищожаване на такава по сървърите на съда. 

Въпреки съпътстващите трудности и липсата на финансови средства, през 

отчетната 2020 година Окръжен съд – Габрово успя да продължи процеса на 

модернизация и подмяна на използваната компютърна и офис техника с цел 

оптимизиране работата на съдиите и съдебните служители и улесняване достъпа 

на гражданите до правосъдие. 

 

 Окръжен съд – Ловеч 

 

Окръжен съд – Ловеч се помещава в Съдебната палата, находяща се на ул. 

Търговска № 41. С решение от протокол № 6/16.02.2017 год. на Пленума на ВСС на 

Административния ръководител – председател на Окръжен съд - Ловеч е 

възложено стопанисването на предоставения за управление на Пленума на ВСС 

недвижим имот. В сградата са настанени и други органи на съдебната власт: 

Районен съд – Ловеч, Окръжна и Районна прокуратура, Областно звено „Охрана” 

при Дирекция „Съдебна охрана” на Министерство на правосъдието и Служба по 

вписванията. 

Битовите условия за работа в съдебната палата са много добри. Всички 

съдии са в самостоятелни климатизирани кабинети, разполагат с компютърна 

конфигурация и принтер за осъществяване на своята дейност. 

Служителите, с изключение на главния счетоводител, съдебния 

администратор, системния администратор, касиер-счетоводителя и един от 

секретар – протоколистите, са по двама в кабинети и разполагат с компютри, а за 

сканиране и принтиране на протоколите от съдебните заседания използват двете 

копирни машини с мрежов печат. 
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През изминалата 2020 г. с предвидени средства за издръжката на съда, беше 

извършен ремонт на помещенията, в които се намират главния счетоводител, 

гражданското деловодство и служба „Архив“. 

Съдебната палата разполага с дизелов генератор за ток при спиране на 

електрозахранването на сградата. 

След отстраняване на възникналите технически проблеми с двигателя на 

дизел-генератора, установени през предходната отчетна година, понастоящем 

същия работи безпроблемно. 

С измененията на Закона за енергетиката от 26.06.2020 г. се предвиди, 

считано от 01.10.2020 г., всички небитови клиенти, присъединени на ниво ниско 

напрежение към електроразпределителната мрежа, да изберат свой доставчик на 

енергия по свободно договорени цени. В изпълнение на това изискване Окръжен 

съд - Ловеч проведе процедура по избор на доставчик на електроенергия за 

нуждите на сградата на Съдебната палата – гр. Ловеч. С решение от 10.11.2020 г. 

комисията, назначена със Заповед № 181/06.10.2020 г. на и.ф. административен 

ръководител – Председател на Окръжен съд - Ловеч, след разглеждане на 

получените оферти по поставените критерии, класира на първо място офертата на 

„Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД. С класираното на първо място дружество е 

сключен договор на 16.11.2020 г. 

В доклада на Окръжен съд – Ловеч се посочва, че от 07.08.2020 г. в Окръжен 

съд – Ловеч е внедрена новата Единна информационна система на съдилищата 

(ЕИСС). Още в първите седмици при работата с нея бяха констатирани редица 

недостатъци и проблеми, за които ВСС беше уведомен чрез изпращане на две 

становища. Нейното функциониране продължи до 18.09.2020 г., след като с 

решение на Пленума на ВСС от 17.09.2020 г. беше предоставена възможност всеки 

съд самостоятелно да реши дали ще продължи да използва нововъведената ЕИСС. 

На проведено общо събрание, съдиите и съдебните служители от ОС – Ловеч взеха 

единодушно решение да продължат да използват утвърдената и отлично работеща 

деловодна система САС „Съдебно деловодство“. 

За периода на функциониране на ЕИСС от 07.07.2020 г. до 18.09.2020 г. са 

образувани 133 бр. дела. 

През годината са направени 4 актуализации на деловодния софтуер САС 

„Съдебно деловодство” на ИО - Варна. 
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Посредством осъществената връзка за обмен на данни между деловодните 

системи на съда и Единния портал за електронно правосъдие, за 2020 г. има 

подадени 45 заявления за регистрация на личен потребителски профил в единния 

портал, както и 72 заявления за осигуряване на достъп до електронно съдебно 

дело. 

През 2020 г. бяха доставени 9 нови компютъра, като част от тях вече са в 

реална експлоатация. 

През 2020 г. бяха доставени две нови големи копирни машини, с които бяха 

заменени вече остарелите и амортизирани копирни машини в служба „Архив“ и 

фирмено деловодство. 

През годината бяха подменени вентилатори и батерии на UPS, намиращи се 

в сървърното помещение, както и в съдебни канцеларии и на магистрати. 

В Окръжен съд - Ловеч е изградена и функционира локална мрежа, 

свързваща всички компютри и улесняваща взаимодействието между съдии и 

служители. 

Използваните програмни продукти в Окръжен съд - Ловеч са: САС „Съдебно 

деловодство” на „Информационно обслужване” АД – клон Варна, счетоводна 

програма „Конто”, програма за управление на човешките ресурси „Аладин” и 

правно-информационната система „АПИС 7”. 

През отчетната 2020 г. бяха заявени изслушвания на 7 деца в откритата през 

2019 г. в град Ловеч т.нар. „Синя стая“. 

 

 Окръжен съд – Плевен  

 

Плевенският окръжен съд се помещава в масивна пететажна 

административна сграда. Сградата е построена през 1972 г. и е собственост на 

Министерство на правосъдието. 

 Освен Окръжен съд - Плевен в сградата се помещават и Окръжна 

прокуратура - Плевен, Районен съд - Плевен, Районна прокуратура - Плевен и  

Областно звено „Охрана” - Плевен. Поради големия брой на институциите, 

ползващи съдебната палата, помещенията в сградата са крайно недостатъчни за 

работещите в нея други магистрати, служители, инспектори и сътрудници по 

охраната от Областно звено „Охрана” - Плевен. Условията за работа на 
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магистратите и съдебните служители в Окръжен съд - Плевен значително са 

подобрени още през 2013 г. след настаняването на съдиите от ВС - Плевен може да 

се твърди също, че магистратите и служителите работят в нормални условия. В 

максимална степен съдиите от Плевенски окръжен съд са настанени в 

самостоятелни кабинети, а съдебните деловодители от гражданско и наказателно 

деловодство вече не работят по четирима, а по двама в стая. Във всяко 

деловодство има нормални условия за работа и дори осигурена работна маса за 

проучване на делата от гражданите и адвокатите. Констатираната в предходните 

години пренаселеност на магистрати и съдебни служители по отношение на 

Окръжен съд - Плевен вече не е налице. В тази насока може да се каже, че както 

магистратите, така и съдебните служители имат създадени добри условия за 

работа. Магистратите от Районен съд – Плевен обаче работят по двама в кабинет, в 

деловодствата служителите също са повече. От страна на и.ф административен 

ръководител са предприети действия по уреждане на въпроса с освобождаване на 

заетото помещение от местното регистърно бюро към Централния регистър на 

особените залози. Помещението е необходимо за удовлетворяване на 

необходимостта от осигуряване на работни места в Окръжен съд – Плевен предвид 

и предоставянето на нова щатна бройка за длъжността „системен администратор“. 

В съдебната палата в Плевен е усвоено всяко възможно свободно място, вкл. 

преграждане на фоайета, за да се осигурят необходимите помещения за нормална 

работа на Окръжен съд – Плевен и Районен съд – Плевен. Независимо от това има 

какво да се желае по отношение осигуряването на по – голяма площ за работа на 

служителите и на съдиите от Районен съд – Плевен. Следва да се обсъди и 

възможността за разширяване на сградата извън нейния настоящ обем, но това е 

въпрос на доста задълбочено, пространно и мултиинституционално обсъждане и 

решаване на въпроса. Това не следва да е причина за отказване от тази насока на 

действие, но изисква солидна подготовка и проучване, отнема време и значителен 

интелектуален и институционален, а в бъдеще време и финансов ресурс.  

В доклада се излага, че през 2020 г. започнали да се проявяват проблеми с 

покрива над конферентната зала, асансьорните шахти и централното стълбище. 

Появили се мокри петна по стените и настилката от паркет в конферентната зала 

се компрометира. Входната дограма била пред разпад и трудно се поддържала. 

Извърши се ремонт на три съдийски кабинети и коридор на първи етаж. 
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Изгради се архив на същия етаж. 

Смениха се четири неработещи климатика в съдийски кабинети с нови. 

Направи се частична подмяна на мивки в санитарните възли. Съдебните зали са 

оборудвани със защитни прегради. 

За 2021 година са заложени следните видове дейности: - Ремонт на покрива 

на конферентната зала. Подмяна на дограма и настилка на същата; - Подмяна на 

дограмата на централния вход; - Ремонт на служебното стълбище; - Ремонт на 

коридора в сутерена; - Поставяне на термо-вентили на всички радиатори; - 

Подмяна на климатиците в окръжен съд, които в по-голямата си част са купувани 

преди повече от 15 години. Предвидени 5 броя.; - Започна постепенна подмяна на 

ел. осветлението в цялата сграда с LED; - Текущ ремонт и подмяна на оборудване 

на съдийски кабинети и канцеларии; - Подмяна на подовата настилка на 

асансьорните кабини; - Поставяне на противоударно фолио по прозорците на 

съдебните зали, свързано с мерки за безопасност. 

За тази амбициозна ремонтна програма са направени обосновани искания за 

средства от ВСС. 

 В Плевенския окръжен съд се използват 2 сървъра  и  75 работни станции, от 

които 25 работни станции за магистрати, 10 работни станции за съдебни секретари, 

3 работни станции за съдебни призовкари, 29 работни станции за съдебни 

деловодители и съдебни служители от общата администрация и 8 работни станции 

в 4 съдебни зали. Използват се и 4 мобилни компютъра. 

 С оглед увеличеното натоварване през последните години, както и 

физическото и морално остаряване на сървърната техника в Окръжен съд – 

Плевен, беше подготвено мотивирано искане към комисия „Професионална 

квалификация и информационни технологии“ към ВСС за отпускане на средства за 

закупуване на 1 нов сървър с подходяща съвременна сървърна операционна 

система и съответно нов сървърен UPS. През април 2020 г. необходимите средства 

бяха одобрени и бяха закупени сървър, сървърен UPS, както и последната версия 

на Windows Server – 2019. 

През октомври 2020 г. след осъществена от ВСС обществена поръчка за 

закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на съдебната система, 

Окръжен съд – Плевен получи 14 броя компютърни конфигурации с инсталиран 

Windows 10 Std. С новата техника беше заменена най-старата, закупувана в края на 
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2009 г. 

В съда се поддържа вътрешна локална компютърна мрежа с 112 работни 

точки, която обхваща кабинетите на магистратите, канцелариите на съдебните 

служители, съдебните зали и сървърното помещение. Направено е искане до 

комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ към ВСС, за 

отпускане на средства за закупуване на нова опорна мрежова техника – 

комутатори с пропускателна способност 1 Gbit/s. 

 Софтуерните продукти, които се използват в Плевенския окръжен съд са 

Windows 2019 Server, Windows 2008 R2 Server, Windows 7 Pro (64 bit),Windows ХР 

Pro, MS Office 2010 Pro. Ползва се правно-информационната система AПИС7.  

Интернет свързаността се осъществява през две отделни връзки: оптична със  

скорост 300 Mbit/s и медна свързаност - ADSL Net Biz 20 Mbit/s.  

 От 2008 г. в Окръжен съд - гр. Плевен е внедрена деловодна програма САС 

„Съдебно деловодство” от „Информационно обслужване” АД - клон гр. Варна, която 

е съобразена с организацията на работата в съда и законодателните промени. 

Автоматизираната система за управление на делата е с доказана висока 

ефективност и има осезаем положителен ефект за ускореното обработване на 

делата, за упражняване на своевременен контрол върху движението на делата и 

решаването им в законоустановените срокове, за бързото предоставяне на 

информация на страните по делата и техните процесуални представители и на 

гражданите. 

От август 2020 г. в Окръжен съд - гр. Плевен беше внедрена и новата 

деловодна програма ЕИСС „Единна информационна система на съдилищата” от 

„Информационно обслужване” АД, но поради изключително многото проблеми от 

всякакво естество при работа с нея, след решение на ВСС, работата беше 

прекратена до 31.12.2020 г. През отчетния период твърде кратко време се прилага 

ЕИСС, но се очертаха значими проблеми в много посоки, които се отчетоха и на 

ниво ВСС, поради което и се прекрати до края на отчетния период приложението 

на системата. След внедряването на новата деловодна система ЕИСС „Единна 

информационна система на съдилищата“ се оказа, че освен в пъти по-бавната 

работа с нея, има и изключително много нерешени от разработчика проблеми, 

които дори възпрепятстват основни дейности по делата.  

 Проблемите касаят цялостния интерфейс на системата, множеството 
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необходими стъпки за извършването на определено действие от страна магистрати 

и служители, забавянето на работата в този смисъл, невъзможността за редакция 

на редица действия, невъзможността  да се работи по едно дело, ако текущите или 

крайния акт не са подписани в програмата от всички съдии, което не може да се 

случи едновременно по ред причини и редица други, възникващи в практиката 

проблеми.  

 Разпределението на делата се осъществява чрез програмните продукти 

„ЦСРД – Централизирана система за разпределение на делата“ за разпределение 

на делата и „СИНС – Система за изчисляване на натовареността на съдиите“ за 

изчисляване на натовареността на съдиите, разработени от „Смарт Системс 2010” 

ЕООД и предоставени и утвърдени с решение на Висш съдебен съвет. За кратък 

период разпределението се извършваше чрез ЕИСС, което е съпътствано с повече 

усилия в резултат на повечето необходими стъпки за извършване на 

разпределението. 

Всички магистрати и служители в съда ползват правно-информационната 

система АПИС7, като е осигурена възможност за ползването й и в съдебните зали 

от съдебният състав, на отделни компютърни конфигурации. От средата на 2016 г. 

функционира аудиозаписваща и озвучителна техника във всички съдебните зали, 

което значително улеснява съдебните секретари в изготвянето на протоколите от 

открити съдебни заседания. Предвид продължаващата епедимична обстановка, в 

края на 2020 г. със средства на Окръжен съд – Плевен бяха закупени web камери и 

компютърни колони за всички магистрати и за съдебните зали, като целта е те да 

се използват за онлайн свързаност, онлайн семинари,  обучения и общи събрания. 

Ежегодно се полагат усилия за поддържане и подобряване на материалната 

база и за осъвременяване на техниката, с която разполага Окръжен съд - Плевен. 

 Окръжен съд - Плевен работи с данни от автоматизираните информационни 

фондове на Национална база данни „Население” за извършване на справки в 

диалогов режим на работа. 

От 01.12.2019 г. в експлоатация е и нова унифицирана интернет страница на 

Окръжен съд Плевен, разработена по проект „Доразвитие и централизиране на 

порталите в Сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги 

и е-правосъдие“. Ежедневно страницата се обновява с информация за насрочените 

заседания, постановените съдебни актове и влезлите в сила такива, като се 
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съблюдават всички изисквания на Закона за защита на личните данни. 

Ежеседмично се актуализира и публикува „Регистър на отводите и самоотводите“ 

по НПК и ГПК за граждански и наказателни дела.  

Сайтът на съда се актуализира и с допълнителна информация, подпомагаща 

юридическите лица и гражданите: информация както за съда (персонал, контакти, 

банкови сметки и др.), така и част от вътрешните правила, действащи в съда, 

информация за движението на дела от обществен интерес, седмичен 

информационен бюлетин и др. 

Ежедневно се изпращат данни по съдебни дела към ЦУБИПСА, както и към 

Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), предоставящ функционалности 

като – достъп до електронно копие на дело, електронно призоваване, изпращане 

на съобщения по конкретно дело и др. 

При отчитане на  техническата обезпеченост на Окръжен съд - Плевен все 

още основна част от наличната копирна техника е от 2013 година, като 

техническото й състояние вече е незадоволително. Въпреки редовно извършваните 

профилактики и ремонти е необходима подмяната й. Съществен проблем, макар и 

за кратък период от време предвид спирането на работата до края на 2020 г., през 

отчетния период беше внедряването на ЕИСС. Основните проблеми бяха очертани 

по –горе при отбелязването на въвеждането в експлоатация на ЕИСС. Резултатите 

от евентуалната доработка на програмата ще бъдат видими през 2021 г. 

 

 Окръжен съд – Русе 

 

В Съдебната палата в гр. Русе се помещават администрациите на седем 

институции: на Районен съд, Окръжен съд, Районна прокуратура, Окръжна 

прокуратура, ЦРОЗ, ОЗ Охрана и Областен съвет за сигурност. Всекидневно се 

разглеждат дела в 13 съдебни зали. Потокът на граждани в палатата е много 

голям. Липсата на информационен център, който да предоставя информация на 

гражданите и адвокатите за процедурите, извършвани в съдилищата и реда за 

тяхното осъществяване, реда за достъп до делата, местонахождението на 

различните служби, датата на разглеждане на делата и в кои зали ще бъдат 

съдебните заседания за сега се замества от информацията на интернет – 
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страниците на институциите, давана информация чрез средствата за отдалечен 

достъп и проведените дни на отворените врати. 

Благодарение на средствата, вложени от Окръжен съд - Русе през 

изминалите години може да се каже, че съществуващите в момента условия за труд 

в сградата са много добри, което е стимул за добрата работа на персонала. 

През изминалата 2020 г., ръководството на Окръжен съд – Русе продължи 

започнатите ремонти, свързани с подобряване на външния вид на помещенията в 

сградата и подобряване на условията на труд. Със средства, осигурени от ВСС, 

продължи подмяната на старата и амортизирана дограма, като такава бе 

извършена в коридорите на ет. 1 и в съдебни зали № 7 и 13. Важно обстоятелство, 

е че освен подобряване на условията на труд, в съответствие с действащата в 

момента нормативна база, това води и до оптимизация на разходите за 

топлоенергия и електроенергия, извършвани от Окръжен съд – Русе.  

Със средства осигурени от ВСС бе продължен ремонтът на отоплителната 

инсталация, като на този етап той обхвана кабинетите на Окръжна прокуратура – 

Русе и коридорите на ет. 3, както и всички кабинети, съдебни зали и коридори на 

ет. 2. През настоящата година, при наличие на средства е планирано продължение 

на ремонта. 

Работата на звено „Стопанисване и управление на съдебното имущество, 

възложено на съда” през годината, бе свързана с поддръжка на работещите в 

сградата инсталации и съоръжения. Във връзка с усложнената епидемиологична 

обстановка и в съответствие със заповедите, издадени от Административния 

ръководител на Окръжен съд - Русе бяха предприети редица действия, целящи 

ограничение на разпространението на коронавирусната инфекция.  

Продължена бе успешната, съвместна работа с надзорните институции по 

експлоатация на сградата, както и с фирми, чиято дейност касае подобряване на 

условията по безопасност и здраве при работа. 

Предоставените от ВСС 13 бр. монитори и 13 броя компютри, и закупените в 

края на отчетния период 13 бр. монитори, 13 броя компютри, 3 бр. 

мултифункционални устройства и 5 бр. високоскоростни скенери ще бъдат 

въведени в експлоатация в началото на следващия отчетен период.  

Русенският окръжен съд към края на отчетния период разполага със 87 

компютърни системи (83, от които разполагат с LCD монитори, а 15 – с 
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непрекъсваеми токозахранващи източници), 47 лазерни принтера, 22 броя копирни 

машини (20, от които са многофункционални) и 17 броя скенери. Локалната мрежа 

се състои от сървър за бази данни (Windows 2008 R2 x64, Domain controller), 2 броя 

бекъп сървъри (Windows 2008 Backup Server x86), 1 брой мейл сървър (Windows 

2003 Mail Server x86), 4 броя линукс сървъри (Linux CentOS 6), които хостват: 

интернет страницата на Съдебната палата Русе – http://www.justice-ruse.org, 

системата на информационните табла в сградата и други помощни системи и 78 

работни станции (Windows 7), като 69 от тях разполагат с лазерен принтер (21 от 

които са мрежови двустранни принтери), а останалите 9 използват принтери или 

многофункционални устройства от компютърната мрежа.  

Телефонната мрежа на Съдебната палата се състои от цифрова телефонна 

централа Siemens, 2 мобилни гейта, всеки от тях с по две мобилни карти, 4 бр. 

мобилни телефонни постове и 200 бр. стационарни телефонни постове, 55 бр. от 

които се ползват от Окръжен съд – Русе, а останалите от други институции, 

намиращи се в сградата. В края на отчетния период са предоговорени плановете за 

ISDN, като в пакета за стационарни разговори са включени и мобилни такива. В 

следствие на това и с цел намаляване на разходите за телефония в края на 

отчетния период са закрити 4 мобилни карти и са спрени два от гейтовете, които 

са оперирали с тях.  

Разпределението на делата в съда се извършва на принципа на случайният 

подбор чрез електронно разпределение, посредством Централизирана система за 

случайно разпределение на делата (ЦССРД) предоставена от ВСС, съобразно 

поредността на постъпването им, по материя и видове дела - граждански, 

наказателни, търговски и фирмени. Случайното разпределение се извършва в 

рамките на съответното отделение – наказателно,  гражданско и търговско. През 

отчетния период са подновени издадените в края на миналата година електронни 

подписи на участващите в случайното разпределение магистрати и в поддръжката 

на системата съдебни служители. Разпределените в ЦССРД дела автоматично се 

прехвърлят към Системата за изчисляване натовареността на съдиите (СИНС). 

Целта на СИНС е да даде оценка на натовареността на съдията и има за задача да 

установи обективен първичен измерител на натовареността въз основа на 

необходимо присъщото време за разглеждане и приключване на делата от 

различен тип съгласно предварително изработен класификатор от групи дела. 
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Приключването на делата се вписва в СИНС от съответните съдебни служители под 

контрола на съдията-докладчик. След извършване на вписването се разпечатва 

карта за натовареност, която се проверява отново и подписва от докладчика по 

делото.  

Ha 06.08.2020 г. в Окръжен съд - Русе се внедри Единна информационна 

система на съдилищата (ЕИСС). След адаптирането ѝ в съда започна реална работа 

с нея чрез въвеждане и управление на реални документи и съдебни дела, и спря 

регистрирането на иницииращи документи и образуването на нови дела в 

действащите до този момент система за управление на съдебни дела (САС) и 

система за разпределяне на дела (ЦССРД). При внедряването на ЕИСС не бе 

предвидено извършване на миграция на дела от съществуващата информационна 

система за управление на съдебни дела (САС) към ЕИСС, поради което през този 

период делата паралелно се управляваха от действащата деловодна система (САС) 

и от ЕИСС. На всички съдебни служители беше възложено извършване на 

потребителски действия и им бяха предоставени роли и права за достъп до 

съответните модули и функционалности в ЕИСС. Дефинирането на потребители и 

предоставянето на права за достъп се осъществи от създаден в системата 

потребител със специални права – администратор на съда. На всички магистрати и 

съдебни служители за работата им с ЕИСС се осигуриха 58 броя квалифицирани 

електронни подписи (КЕП). 

Разпределението на делата в ЕИСС се извършва също на принципа на 

случайният подбор чрез електронно разпределение, съобразно поредността на 

постъпването им, по материя и видове дела - граждански, наказателни и търговски. 

Случайното разпределение става в рамките на съответното отделение – 

наказателно,  гражданско и търговско. В ЕИСС съществува модул „Натовареност“, 

който автоматично отчита натовареност на брой написани актове на съдия и 

съобразно предварително зададени в номенклатурата на делата коефициенти за 

сложност, в реално време изчислява натовареността и разпределя съответен брой 

дела на съдията според натовареността. 

С решение на Пленума на Висшия съдебен съвет предвид установените 

множество недостатъци на ЕИСС и за извършване на необходимите доработки, от 

18.09.2020 г. до 31.12.2020 г. се преустанови въвеждането на нови дела в ЕИСС и 

се възобнови регистрирането на иницииращи документи и образуването на нови 
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дела в преди действащите система за управление на съдебни дела (САС) и система 

за разпределяне на дела (ЦССРД) с указания всички образувани дела в ЕИСС да се 

довършат в тази система, поради което продължи делата паралелно да се 

управляват от двете системи - САС и ЕИСС. 

И през този отчетен период в Окръжен съд – Русе продължиха да работят и 

да се актуализират всички услуги, които съдът предоставя на граждани и адвокати 

като благодарение на професионализма на съдебния администратор, активното 

съдействие на съдебния администратор и неоценимата помощ и подкрепа на 

всички служители непрекъснато се поддържаха и обновяваха и двете интернет 

страници на съда. Това увеличи в голяма степен възможностите за достъп и 

публикуване на информация и доказа желанието на Окръжен съд - Русе да дава на 

гражданите и адвокатите пълна и актуална във всеки  момент информация, да 

подпомага достъпа им до правосъдие, да гарантира публичност и прозрачност на 

съдебния процес. В старата интернет страница на съда, в частта за безплатен 

оторизиран достъп на адвокати, на физически и юридически лица страни по 

делата, са регистрирани 400 потребителя общо, които са извършили 15 800 

справки от пълното електронно досие на делата през изминалата календарна 

година.  

В модул „Призовкар” се въвеждат всички призовки включително и получени 

от други съдилища за връчване чрез призовкарите на Окръжен съд – Русе и 

Районен съд – Русе. Това позволява книгите за призовките да се разпечатват от 

програмата, да се извършват справки за натовареността на призовкарите и за 

статуса на призовките в реално време. Общо 8 са работните станции, на които 

призовкарите на окръжен и районен съд могат да обработват самостоятелно 

резултатите от връчването на призовките. Особено полезна е и внедрената 

функционалност „баркод“ в деловодната програма, която позволява призовките да 

бъдат обработвани многократно по-бързо.  

През отчетния период се наблюдава повишен интерес от граждани и 

адвокати към частта от страницата на Окръжен съд - Русе, която е синхронизирана 

със страницата на Камарата на Частните съдебни изпълнители и със Съдебно 

изпълнителните служби към Районен съд – Русе и Районен съд – Бяла, като показва 

актуална информация за обявленията за публична продан.  
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През 2020 г. в деловодната система САС са извършени 2 бр. актуализации. 

По отношение на новостите, периодично се извършват обучения на съдебните 

служители относно работата на деловодната система.  

В петте зали, с които разполага окръжният съд работи звукозаписна система 

от 5 микрофона с интегрирани усилватели към тях (по един на всяка банка и един 

пред съдията), която позволява получаването на изключително чист звукозапис на 

съдебното заседание, с цел подобряване качеството на протоколите. През отчетния 

период е обновена звукозаписната техника като към нея е добавена и нова 

повикваща уредба.  

Две от залите са оборудвани с озвучителна система състояща се от 4 

безжични микрофона по един на всяка банка и един жичен пред съдията.  

Пред всяка зала е монтирано 24” информационно табло, на което 

гражданите могат да видят в реално време вида и номера на делото което се 

разглежда в залата в момента. Пред входа за граждани е монтирано 42” 

информационно табло съдържащо информация в реално време за делата, които се 

разглеждат във всяка от четирите зали, в които заседава окръжният съд. Тази 

информация е изведена и в интернет страницата на съда в меню „Справки”. 

Съществуващите светодиодни табла са пренастроени като насочващи 

информационни табели и са монтирани срещу входа за граждани за да улеснят 

намирането на съдебните зали от гражданите. Компютърните системи във всяка от 

петте зала са оборудвани с лазерни принтери и токозахранващи източници за 

нуждите на съдебния процес.  

В една от залите на Окръжен съд – Русе по проект „Изграждане на средства 

за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и 

съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в 

правораздаването”, финансиран от ОП „Добро управление”, чрез ЕСФ, бе внедрена 

система за видеоконферентна връзка  като средство за изслушване на свидетели, 

обвиняеми, експерти в реално време, осигуряваща отлично качество на звук и 

видео. Видеоконферентното оборудване, включващо камери с висока резолюция, 

три 55“ телевизора и пулт за управление бе монтирано в съдебната зала и се 

използва по начин, който създава атмосфера на традиционно съдебно заседание. 

Системата включва и документна камера, която позволява предаване на документи 

и друга информация. Бе проведено въвеждащо обучение за работа със системата 
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на трима служители за да се обезпечат заседанията с техническо лице, което да 

бъде на разположение през цялото време на провеждане на видеоконференцията, 

с цел бързо реагиране в случай на прекъсване или нарушаване на качеството на 

връзката. Чрез системата за видеоконференция се пести голям финансов и времеви 

ресурс, а от особено голямо значение е използването й при извънредното 

положение в страната, и наложените ограничения, свързани с пандемията от 

COVID 19. 

В касата на съда и в деловодството функционират общо 3 бр. ПОС 

терминални устройства, посредством които адвокати, граждани и фирми могат да 

извършват директни плащания по транзитна и набирателна сметка на съда чрез 

дебитни карти. Това улеснява много всички заинтересовани лица, тъй като води до 

пестене на време и допълнителни средства, защото при това плащане не се дължи 

банкова такса за обслужване.  

За нуждите на финансово-счетоводната дейност използваме четири 

програмни продукта – „ОМЕКС Работни заплати”, „ОМЕКС Хонорари”, „Конто 66 

бизнес процесор” и „АДА софт програмен продукт за управление на каси”. 

За нуждите на съдебния процес също се използва и правно-

информационната система АПИС. Запазени са оптимизираните абонаменти за 

различните модули, както и намалената със 70 % цена от предходен отчетен 

период.  

Подаването на отчетите за НСИ, декларациите и уведомленията за НАП, 

декларациите и уведомленията за Инспекцията по труда се осъществява изцяло по 

интернет чрез универсален електронен подпис.  

За предстоящия отчетен период стоят пред нас следните задачи: Да се 

допълни с необходимите функционалности новата деловодна система ЕИСС, както 

и да се отстранят повечето от проблемите при работа с нея; Да се допълни новата 

интернет страница на Окръжен съд – Русе с нови справки и възможности, което да 

затвърди водещото й място в страната; Да се създаде възможност призовкарите, 

връчващи призовки на Окръжен съд – Русе, да вписват резултатите от връчването 

електронно в реално време.  
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VІ. 5. Комуникационна стратегия 

 

 Окръжен съд – Велико Търново 

 

Комуникационна стратегия на Съдебната власт в България е част от 

комплекса от мерки, насочени към подобряване на нейната работа, повишаването 

на доверието в нея и гарантирането на правовия ред в страната. Цел на 

стратегията е подобряване на комуникацията вътре в структурите на съдебната 

власт и между нея и външните публики. С оглед постигане на целта на 

Комуникационната стратегия, както и необходимостта от текущо наблюдение и 

своевременна промяна на целите, се препоръчва оценката на Комуникационната 

стратегия и постигането на заложените резултати да се извършва на годишна база 

в рамките на всяка институция с последваща обобщена годишна оценка за 

напредъка на съдебната власт по Комуникационната стратегия. За успешното 

прилагане на механизма за мониторинг и оценка на Комуникационна стратегия на 

съдебната власт 2014-2020 следва да се вземат предвид конкретните цели и 

индикатори, които са разписани в Стратегията и Плана за действие.  

Във връзка с осъществяването им, пленумът на Висшия съдебен съвет, с 

решение по протокол № 40/11.12.2018 г., разкри 18 щатни бройки за длъжност 

„връзки с обществеността“ в окръжните съдилища, сред които и Окръжен съд – 

Велико Търново. Като мотиви за взетото решение се посочва необходимостта от 

укрепване на експертния капацитет в областта на публичната комуникация в 

съдилищата. Със Заповед № 89/10.04.2019 г. на административния ръководител - 

председател на Окръжен съд - Велико Търново бе обявен конкурс за заемане на 

длъжността. Конкурсът се проведе на 10.06.2019 г. и бе спечелен от Надежда 

Кръстева. 

За изпълнение на Комуникационната стратегия на ВСС 2014 – 2020 година, 

Окръжен съд – Велико Търново е приел План за действие за 2019 г. В него са 

планирани ресурсно (технологично, човешко и финансово) обезпечаване на 

Комуникационната политика на Окръжен съд – Велико Търново, както и времева 

рамка на осъществяване на заложените цели. Планът реализира система от 

управленски действия, насочени към изпълнението на мисията и целите на 

Комуникационната стратегия на ВСС. Той подлежи на ежегоден отчет, който се 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2020 г.       167/202 

включва в обобщената годишна оценка за напредъка на всички съдебни 

институции по изпълнението на стратегията.  

2020 бе последната година от стратегическата рамка, заложена в 

създадената през 2015 година Комуникационната стратегия на съдебната власт. 

Стратегията е разработен по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро 

управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на 

съдебната система“, който се осъществява по приоритетна ос I „Добро 

управление“. Общата цел на стратегията е подобряване публичния образ и 

прозрачността в работата на съдебната система и на Висшия съдебен съвет, както 

и подобряване на комуникацията вътре в структурите на съдебната власт и между 

нея и външните публики.  

Последната година от изпълнението на Комуникационната стратегия на 

съдебната власт бе белязана от предизвикателството, пред което се изправи целия 

свят – пандемията от коронавируса, което доведе до това голяма част от 

плануваните за годината събития и инициативи да се отложат във времето или да 

се изменят по своя характер на реализация.  

През 2020 година се проведе плануваното от НИП обучение на 

новоназначените през 2019 година, в изпълнение Комуникационната стратегия на 

съдебната власт, служители „Връзки с обществеността“ в окръжните съдилища. 

НИП организира и проведе две онлайн обучения – „Основи на правото“ и „Съдебна 

власт и общество - съвременно информиране“, и едно присъствено обучение през 

месец юли – „Комуникационна компетентност в съдебната система“, в които 

участие взе и служителят „Връзки с обществеността“ на Окръжен съд – Велико 

Търново. Основната цел на обученията бе съдебните служители, назначени на 

длъжността, да се запознаят с устройството на съдебната власт, структурата на 

съдебната система, общите принципи на правоприлагането и отделните клонове на 

правото. Обученията акцентираха върху изграждането на комуникационни 

компетентности в органите на съдебната власт, правилата за работа и 

взаимодействие с традиционните и новите медии, комуникация с професионалните 

общности в съдебната система, гражданските, професионалните, съсловните 

организации, законодателната и изпълнителната власт.  

За изпълнение на Комуникационната стратегия на ВСС 2014 – 2020 година, 

Окръжен съд – Велико Търново в началото на годината прие План за действие за 
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2020 година, в който бе планирано ресурсно (технологично, човешко и финансово) 

обезпечаване на Комуникационната политика на съда, както и времева рамка на 

осъществяване на заложените цели. Планът реализира система от управленски 

действия, насочени към изпълнението на мисията и целите на Комуникационната 

стратегия на ВСС. Той подлежи на ежегоден отчет, който се включва в обобщената 

годишна оценка за напредъка на всички съдебни институции по изпълнението на 

стратегията. 

В Плана за действие за изпълнение на Комуникационната стратегия на 

съдебната власт 2014-2020г, на Окръжен съд – Велико Търново за 2020 г. са 

заложени дейности по седем поставени цели.  

Първата цел „Осигуряване на единна политика и стандарти за предоставяне 

на информация за дейността на съдебната власт от органите и“ е свързана с 

въвеждането на единна политика и стандарти за предоставяне на информация за 

дейността на органите на съдебната власт, с което да се подобри както 

комуникацията на институциите от съдебната власт, така и нейният образ в 

публичното пространство.Заложените в Плана на Окръжен съд – Велико Търново 

дейности са свързани с въвеждането на единни правила за комуникация с медиите 

и единни стандарти за предоставяне на информация, съобразени с 

Комуникационната стратегия и Наръчника за взаимодействие на органите на 

съдебната власт с медиите. И през 2020 г. Окръжен съд – Велико Търново няма 

реализирани дейности по целта, тъй като няма изработени и приети единни 

правила за цялата съдебна система за комуникация с медиите, както и единни 

стандарти за предоставяне на информация, съобразена с Комуникационната 

стратегия на съдебната власт 2014 - 2020 г., по които да се изготвят посочените 

вътрешни правила.  

За осъществяване на така поставената цел в Плана за действие бяха 

заложени и работни срещи с административните ръководители на районните 

съдилища за подобряване на  работата със служителя „Връзки с обществеността“ 

във ВТОС и със средствата за масова информация. Предвид усложнената 

епидемична обстановка през отчетения период такива не бяха проведени, но за 

сметка на това се подобри комуникация на съдебния служител по телефона или 

чрез индивидуални среши при информационен повод както с административните 

ръководители, така и с  представителите на средствата за масова информация. 
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Втората цел „Подобряване на комуникацията с медиите, включително 

проактивна комуникация с новите и социалните медии“ е насочена към 

съвременната среда, която се характеризира с динамиката на множество източници 

на информация, които доставят новини в реално време, тъй като все по-голяма 

част от комуникацията се осъществява в интернет. Това е следствие от факта, че 

голяма част от представителите на целевите групи използват активно в своето 

ежедневие този канал за комуникация. Заложените дейности в тази цел са 

свързани с повишаване присъствието в медиите, провокирано от страна на 

Окръжен съд - Велико Търново и предприемане на политика за проактивно 

предоставяне на информация, свързана с дела с обществен интерес, организиране 

на брифинги и пресконференции, по отношение на дейността на съда, прилагането 

на Комуникационната стратегия, както и актуални проблеми, свързани пряко с 

дейността на органите на съдебната власт, както и при нововъведения в работата 

на Окръжен съд – Велико Търново, касаещи пряко обществеността. Въпреки 

пандемията и невъзможността за присъственост на представители на местни и 

национални медии в съдебни заседания и брифинги, и през 2020 година Окръжен 

съд – Велико Търново продължи проактивната комуникация с представителите на 

медиите. До тях са изпратени общо 40 броя бюлетини, съдържащи подробна 

информация за всички насрочени за разглеждане наказателни дела от общ 

характер за всяка седмица, като по този начин бе дадена възможност 

журналистите да изберат тези дела, които биха представлявали интерес за 

обществеността и да потърсят за тях допълнителната информация от служителя 

„Връзки с обществеността“. Отделно от това съдебният служител е подавал 

допълнителна информация, свързана с насрочването на делата, както и по 

отношение на постановените съдебни актове, като за тази година са изпратени 3 

броя такива прессъобщения. През последните години се отчита намаление на този 

вид информация като това се дължи предимно на по-малкия брой дела, към които 

е бил проявяван медиен интерес, както и на новия подход, който Окръжен съд – 

Велико Търново предприе съобразно противоепидемичните мерки – изработването 

на ежедневни справки за хода на разгледаните наказателни дела, които също 

съдържат информация по отношение на постановените съдебни актове. Най-голям 

брой прессъобщения, изпратени от служителя „Връзки с обществеността“ са 

свързани с работата на съда, назначения и пенсиониране на магистрати, 
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организирани събития от съда и други, като през годината са изготвени и 

изпратени общо 19 такива съобщения. Отчита се ръст на техния брой сравнено с 

предходната 2019 година, когато са били изготвени 14. Както вече отчетохме 

предвид извънредната обстановка и съобразно препоръките на ВСС за работа на 

съдилищата Окръжен съд – Велико Търново предприе нов метод на работа с 

представителите на медиите. С цел ограничаване струпването на хора в Съдебната 

палата предвид спазването на противоепидемичните мерки, служителят „Връзки с 

обществеността“ започна ежедневно да изпраща на представителите на медиите 

справки с информация за хода на разглежданите за деня наказателните дела във 

ВТОС. Изготвените такива справки от месец май до края на месец декември са 

общо 117 на брой. 

Друга дейност, посочена в Плана за действие, е осигуряване на публичност 

на годишния отчетен доклад на Окръжен съд – Велико Търново, като същият е 

публикуван на интернет страница на съда. Служителят „Връзки с обществеността“ 

изготви и изпрати на средствата за масово осведомяване прессъобщение, 

съдържащо информация от годишния отчетен доклад. Информацията беше 

публикувана в близо 10 регионални и национални медии. Предвид усложнената 

епидемична обстановка и спазване на противоепидемичните мерки брифинг за 

представянето на доклада не бе организиран. 

По цел „Подобряване на комуникацията с неправителствените организации, 

професионалните и съсловни организации (включително международни), 

Гражданският съвет към ВСС, гражданското общество“ е търсена добрата 

комуникация с професионалните съсловни организации, както и с 

неправителствените такива, което е предпоставка за подобряване имиджа на 

органите на съдебната власт. Като дейност за постигане на тази цел е посочено 

разработването и прилагането на план за осъществяване на регулярни контакти и 

тематични срещи с ключови представители на професионалната общност по 

актуални теми, чрез провеждането на срещи, кръгли маси, семинари, конференции, 

кампании и други събития и инициативи с представителите на целевата група. На 

31 юли 2020 година ВСС откри Център по медиация към Окръжен съд – Велико 

Търново по проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен 

способ за решаване на спорове“. По този повод ВСС и Окръжен съд – Велико 

Търново организираха публично събитие за популяризиране на културата за 
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разрешаване на спорове по доброволен начин, на което присъстваха над 20 съдии, 

прокурори, адвокати, юристи и медиатори от Велико Търново. Събитието бе 

отразено от 15 местни и национални медии. В края на месец септември бе решен 

първият спор в новооткрития център – за родителски права по чл. 127, ал. 2 от СК. 

В края на годината Окръжен съд – Велико Търново участва като партньорска 

организация при изготвянето на проектно предложение, насочено към 

популяризирането на медиацията като способ за решаване на спорове, с коeто 

Сдружение „Медиация БГ“ кандидатства в рамките на Втория конкурс за 

стратегически проекти на Фонд Активни граждани България по Финансовия 

механизъм на ЕИП. В рамките на сътрудничеството по изготвянето на проектното 

предложение бе проведена координационна среща между ръководството на 

Окръжен съд – Велико Търново и представители на Сдружение „Медиация БГ“.  

Чрез цел пет „Изграждане на механизми за успешна комуникация в 

извънредни и кризисни ситуации, свързани с цялостния образ и независимост на 

съдебната власт“ се изграждат механизмите за предотвратяване на кризисни 

ситуации и за минимизиране на негативните ефекти от тях. През 2020 година в 

Окръжен съд – Велико Търново не са отчетени кризисни ситуации по отношение на 

имиджа на съда, изискващи прилагането на кризисни комуникационни мерки. 

Целта „Подобряване на вътрешната комуникация в и между органите на 

съдебната власт“ способства за създаването на ефективно правосъдие чрез 

гарантиране на добро управление на човешкия и финансов ресурс, за компетентна 

и отговорна работа на отделните магистрати и ръководни органи. За постигане на 

тази цел е заложено провеждане на тематични дебати на окръжно ниво с 

районните съдилища за обсъждане на съдебна практика. През 2020 година 

Окръжен съд – Велико Търново е изискал на няколко пъти от районните съдилища 

становища по искания за постановяване на тълкувателни решения по граждански и 

търговски дела. 

Шестата цел „Повишаване на правната култура на обществото и познанията 

за ролята и функциите на отделните органи на съдебната власт“ е насочена към 

повишаване на правната култура на обществото. Заложени в Плана за действие на 

Окръжен съд – Велико Търново за 2020 година е провеждането на „Ден на 

отворените врати“ в Съдебната палата във Велико Търново и участие в 

Образователната програма на ВСС „Съдебна власт – информиран избор и 
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гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Предвид усложнената 

епидемична обстановка през отчетения период плануваната инициатива Ден на 

отворени врати, която ежегодно се провежда съвместно между Районен съд, 

Окръжен съд, Апелативен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура и 

Апелативна прокуратура във Велико Търново, както и Окръжния следствен отдел, 

не се реализира. По решение на административните ръководители плануваната 

през месец април инициатива бе отложена за месец октомври, но предвид 

увеличаващия се брой на заразени с COVID-19 лица през есента, спазването на 

противоепидемичните мерки и запазване здравето на децата, „Ден на отворените 

врати“ не се проведе.  

През учебната 2019/2020 година Окръжен съд – Велико Търново реализира 

образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” в Старопрестолна 

професионална гимназия по икономика, в новоразкритата в училището 

професионална паралелка „Съдебна администрация“ в 8 клас. При стартиране на 

програмата сред учениците се проведе анкетно проучване, което да даде 

представа на ръководството на Великотърновски окръжен съд за познанията на 

децата по отношение на работата на правораздавателните органи и за темите, 

които биха представлявали интерес за тях. Темите, които те посочиха като 

интересни за тях бяха: „Как да се предпазим да не станем жертва на престъпление. 

Детско правосъдие.“, „Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и 

мерките за защита на правата на жертвите“ и „Хулигански прояви на непълнолетни 

лица и последици. Детското насилие“. В рамките на първия учебен срок пред 

учениците бяха представени три въвеждащи лекции, като целта бе у 

подрастващите да се създадат основни знания за структурата на съдебната власт и 

характеристиката на магистратските професии. Бяха представени темите: 

„Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на 

съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет“ от 

административния ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново 

съдия Теодорина Димитрова; „Професиите съдия, прокурор, следовател и 

запознаване със статута на магистратите“ - от младшия съдия при Окръжен съд – 

Велико Търново Лилия Ненова и младши прокурор при Районна прокуратура – 

Велико Търново Калина Гроздева; съдебният секретар Атанаска Иванова и 
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съдебният деловодител Росица Илиева представиха професиите съдебен секретар 

и съдебен деловодител. В програмата бяха обхванати 22 ученици от 

специализираната паралелка, като програмата на образователната програма за 

втория учебен срок предвиждаше в лекционните курсове да се обхванат и  

учениците от 9 и 10 клас на Старопрестолната професионална гимназия по 

икономика. Настъпилата пандемия през месец март и последвалото преминаване 

на учениците в дистанционна форма на обучение не позволиха реализирането на 

така заложената програма за втория срок на учебната 2019/2020 година.  

Сред другите поставени задачи в изпълнение на Комуникационната 

стратегия на съдебната власт бе периодичното обновяване на  интернет-

страницата на Окръжен съд – Велико Търново и разширяване на обема на 

предоставяната чрез нея информация. Oт края на 2019 година и началото на 2020 г 

започна да функционира нов интернет сайт на Окръжен съд – Велико Търново, 

като през цялата година структурата и съдържанието му бе разширявано и 

обогатявано, съобразно потребностите на потребителите и Комуникационната 

стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. С оглед ограничаване на 

разпространението  на COVID-19 бяха разширени електронните услуги на интернет 

страницата на съда, бяха публикуване образци на документи, които се подават до 

съда, както и заповеди на административния ръководител – председател относно 

работата на институцията по време на извънредната обстановка. 

Целта „Повишаване на доверието в съдебната власт от страна на обществото 

и партньорите, в това число ЕС“ изисква целенасочени усилия и постоянство от 

всеки един представител на съдебната власт при осъществяването на 

професионалните му задължения. Заложените дейности от Окръжен съд – Велико 

Търново за реализиране на тази цел са както прозрачност в работата на съда, 

която да бъде постигната чрез периодично предоставяне на информация за 

дейността му на широката общественост,така  и провеждането на приемен ден на 

Председателя на Окръжен съд – Велико Търново. И през 2020 година Окръжен съд 

- Велико Търново запази практика за провеждане на приемни дни за граждани, но 

както и през предходната година, интересът към тях бе нисък и през изминалата 

година нямаше граждани, пожелали да се възползват от възможността за среща с 

председателя на съда.  
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Имайки предвид предизвикателствата, пред които ни изправи пандемията от 

COVID-19 и произтеклата от нея невъзможност много от заложените в 

Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 дейности да бъдат 

реализирани в обичайния им формат, в по-голямата си част целите, вписани в 

Плана за действие за изпълнение на стратегията, бяха постигнати.  

 

Номер по 
ред 

Индикатор Информация за ВТОС 

1 Обслужени запитвания по ЗДОИ 3 броя 

2 
Координационни срещи/разговори на 
представители на връзки с обществеността 

Няма 

3 

Съвместно координирани между органите 
на съдебната власт медийни изяви и други 
инициативи, насочени към широката 
общественост 

На 31 юли 2020 година ВСС откри Център 
по медиация към Окръжен съд – Велико 

Търново по проект „Насърчаване 
използването на медиацията като 

алтернативен способ за решаване на 
спорове“. По този повод ВСС и ВТОС 
организираха публично събитие за 
популяризиране на културата за 

разрешаване на спорове по доброволен 
начин, на което присъстваха съдии, 

прокурори, адвокати, юристи и медиатори 
от Велико Търново. 

4 

Брой медийни изяви: няма 

Изготвени съобщения до медиите 

22 броя прессъобщения 
40 броя бюлетини  

 117 справки за хода на наказателните дела 

5 
Проведени обучения за повишаване на 
квалификацията, свързана с комуникацията 
с вътрешни и външни публики 

Не са провеждани 

6 
Вътрешни информационни бюлетини в 
рамките на СВ 

До ВСС, ИВСС, ВКС, Апелативен съд – 
Велико Търново, МП, Окръжна прокуратура 

Велико Търново, ОД на МВР Велико 
Търново, ОЗ „Охрана” Велико Търново, 
Агенция „Митници” – ТМУ – Свищов са 
изпратени и множество информации и 

справки, изготвени по конкретни 
запитвания и процедури, становища, 

решения на общи събрания, информация за 
дежурства, статистики и др. 

7 Кризисни ситуации няма 

8 Нови/обновени уебсайтове 

 Oт края на 2019 година и началото на 2020 
г започна да функционира нов интернет 
сайт на Окръжен съд – Велико Търново, 
като през цялата година структурата и 

съдържанието му бе разширявано и 
обогатявано, съобразно потребностите на 

потребителите и Комуникационната 
стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. С 
оглед ограничаване на разпространението  

на COVID-19 на интернет страницата на 
съда бяха разширени електронните услуги 

на сайта, бяха публикуване образци на 
документи, които се подават до съда, както 

и заповеди на административния 
ръководител – председател относно 

работата на институцията по време на 
извънредната обстановка. 
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9 
Честота на обновяване информацията на 
уебсайтовете 

 В секцията за публикуване на 
постановените съдебни актове (съгласно 
изискванията на чл.64 от ЗСВ) 
информацията се публикува ежедневно.  
В секцията „Новини” информацията се 
обновява съобразно наличието на 
информационни поводи и изготвените за 
тях съобщения. За всяко поместено на 
интернет страницата съобщение  се 
посочва и датата на публикуване.  
В секция „Седмичен бюлетин“ 
информацията за насрочени дела от общ 
характер се обновява ежеседмично. 
В останалите секции на интернет 
страницата информацията се обновява 
своевременно при настъпили промени. 

10 
Информационни системи, осигуряващи 
онлайн достъп до информация за граждани 
и фирми 

Няма  

11 
Събития и инициативи, насочени към 
гражданите 

Няма 

12 
Информационни кампании, насочени към 
повишаване на осведомеността и правната 
култура 

Образователна програма на ВСС   
„Съдебната власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и 
прокуратури” 

 
начално обучение на новоизбраните 24 
съдебни заседатели мандат 2020-2023 

година 
 

студентски стажове на обучаващите се по 
специалност „Право“ във Великотърновския 

университет „Св. Св. Кирил и Методий“ 

13 
Взаимодействие между органите на 
съдебната власт и организациите от 
неправителствения сектор 

В края на годината Окръжен съд – Велико 
Търново участва като партньорска 

организация при изготвянето на проектно 
предложение, насочено към 

популяризирането на медиацията като 
способ за решаване на спорове, с коeто 

Сдружение „Медиация БГ“ кандидатстват в 
рамките на Втория конкурс за стратегически 

проекти на Фонд Активни граждани 
България по Финансовия механизъм на ЕИП.  

 

  

Окръжен съд – Габрово 

 

Изпълнението дейностите по Комуникационната стратегия на съдебната 

власт и Комуникационния план на Окръжен съд – Габрово за 2020 година бе 

повлияно в значителна степен от въведените през годината противоепидемични 

мерки. Осъществяването на част от планираните инициативи като Ден на отворени 

врати, посещения на ученици в Съдебната палата, участие в образователната 

програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие”, бе 

възпрепятствано, както от наложените ограничения за достъп на външни лица до 
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съдебната сграда, така и от въведената дистанционна форма за обучение на 

учениците. 

При горепосочените условия, основен канал за комуникация с външните 

общности бе интернет страницата на съда. На същата своевременно е публикувана 

информация за промените в организацията на работа, произтичащи от мерките 

против разпространението на COVID-19, както и в изпълнение на приетите с 

решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Правила и мерки за 

работа на съдилищата в условията на пандемия. В най-кратки срокове за 

промените са уведомявани останалите институции, помещаващи се в Съдебната 

палата, както и Адвокатска колегия – Габрово, Висшият съдебен съвет и медиите.  

В Окръжен съд – Габрово няма индикации новите условия на работа да са 

възпрепятствали комуникациите с представителите на средствата за масова 

информация. Чрез служителя за „Връзки с обществеността” е осигурена 

възможност журналистите своевременно да получават отговори на отправени от 

тях запитвания по телефон или електронна поща. В съответствие с изискването за  

проактивен подход ежеседмично (с изключение на периода на въведеното 

извънредно положение) е оповестяван информационен бюлетин за насрочени за 

разглеждане дела. Изготвяни са съобщения за постановени актове по 

представляващите обществен интерес съдебни производства. На интернет 

страницата ежеседмично е публикуван и допълнителен бюлетин с обобщена 

информация за проведени през съответния работен период открити съдебни 

заседания и за обявени присъди или решения. За да се гарантира публичността на 

съдебния процес и същевременно да се спазят мерките за физическа дистанция в 

съдебните зали, по дела, предполагащи присъствието на по-голям брой хора, е 

осигурена възможност журналистите да наблюдават заседанието през интернет в 

друго помещение на Съдебната палата.   

С цел обогатяване правната култура на гражданите и по-доброто разбиране 

на правораздавателния процес на интернет страницата на съда се поддържа 

секция с информация, представена на достъпен за широката общественост език, за 

структурата на съдебната власт, функциите на съдилищата, предоставянето на 

правна помощ, правата и задълженията на свидетелите по делата и др. В началото 

на годината са изработени и нови плакати със сходно съдържание, поставени на 

информационните табла в близост до съдебните зали. С цел улесняване на 
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гражданите при депозиране на документи във връзка с производствата по делата 

или административната дейност, на интернет страницата на съд са публикувани 

образци на молби, заявления, декларации и др. Обновена е и информацията, 

относно процедурите, свързани с актуализирането на списъците на вещите лица и 

съдебните преводачи. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност 

по отношение дейността на институцията, на интернет страницата са публикувани 

още бюджета на съда за 2020 г. и Годишния доклад за дейността през 2019 г. 

Съгласно разпоредбата на чл.487 ал.2 от ГПК на електронната страница на съда се 

поместват и обявленията за публична продан на държавните съдебни изпълнители 

от съдебния окръг. През месец ноември на уебсайта е публикувана и анкета за 

проучване удовлетвореността на гражданите от административното обслужване в 

съда.  

Анализът на извършеното през годината показва изпълнение по четири от 

индикаторите, заложени в Механизма за мониторинг и оценка, разписан в 

приложение 2 на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 г. 

Реализирани са дейности по индикаторите: „Обслужени запитвания по Закона за 

достъп до обществена информация“, „Брой медийни изяви“,  „Публикации и 

излъчвания в печатните и електронните медии“ и „Честота на обновяване на 

информацията на уебсайтовете на органите на съдебната власт“. Частично 

изпълнение се отчита по индикаторите „Събития и инициативи, насочени към 

гражданите“ и „Информационни кампании, насочени към повишаване на 

осведомеността и правната култура“. Цялостното изпълнение на планираните 

дейности по тези индикатори е възпрепятствано от въведените през годината 

противоепидемични мерки. 

Видно от поддържания от служителя „връзки с обществеността“ архив от 

медийни публикации, изпълнение може да се отчете и по показателя „Успеваемост 

на прессъбщенията“, но за същия е трудно да се посочат конкретни стойности, 

поради липсата на възможност за обективно измерване.  

По отношение на индикатора „Вътрешни информационни бюлетини, 

разпространени към изпълнителната и законодателната власт и в рамките на 

съдебната власт“ следва да се отбележи, че от съда не се разпространяват 

специално изготвени бюлетини към други държавни органи, но регулярно до ВСС, 
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Апелативен съд – Велико Търново, Министерство на правосъдието и др., се 

изпращат множество справки, доклади и анализи.  

През 2020 година не се отчита изпълнение по индикаторите 

„Координационни срещи на представители „връзки с обществеността“ на органите 

на съдебната власт“, „Съвместно координирани между органите на съдебната власт 

медийни изяви и други инициативи, насочени към широката общественост“, 

„Информационни системи, осигуряващи онлайн достъп до информация за граждани 

и фирми“  и „Проведени обучения за повишаване на квалификацията, свързана с 

комуникацията с вътрешни и външни публики“, тъй като съдът не е инициирал 

събития в тази насока. През годината не са осъществявани дейности и по 

индикатора „Взаимодействие между органите на съдебната власт и организациите 

от неправителствения сектор“.  

Предвид въведения в края на 2019 г. единен шаблон за структура и 

съдържание на интернет страниците на всички съдилища, не би могло да се отчете 

изпълнение и по индикатора „Нови/обновени уебсайтове на органи на съдебната 

власт“.  

Отсъствието на кризисни ситуации в съда през 2020 г. обуславя 

неизпълнението и по индикатора „Време за реакция при комуникационни/медийни 

кризи“.  

По индикаторите „Достигната аудитория по целеви групи“, „Отношение на 

медиите по теми, свързани със съдебната система“, „Репутация на органите на 

съдебната власт в социалните медии“ и „Подобрение на нагласите и отношението 

на широката общественост към органите на съдебната власт“ не се отчитат никакви 

стойности, поради липсата на възможност за обективно измерване. 

 

 Окръжен съд – Ловеч 

 

Предвид мерките за ограничаване на разпространението на COVID – 19, 

медийните изяви на Окръжен съд Ловеч през отчетния период бяха ограничени, но 

на обществото беше предоставена обективна информация за дейността на съда. 

През 2020 г. се отчита една медийна изява (телефонно интервю на 

Председателят на Окръжен съд – Ловеч за национална медия) във връзка с 

направеното дарение от магистратите и служителите на Окръжен съд – Ловеч в 
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размер на 7 000 лв. за областната болница в града за закупуване на 

специализирано оборудване за лечение на тежко болни от COVID – 19.  

Традиционно представяне на отчетния доклад на съда пред представителите 

на местните печатни и електронни медии беше отменено поради обявеното в 

страната извънредно положение. 

Във връзка с комуникационната стратегия на съда и заложените индикатори 

за изпълнение, през 2020 г. са подадени три заявления за достъп до обществена 

информация, като по всички е предоставен достъп до поисканата обществена 

информация. 

През отчетната година са изпратени общо 10 броя съобщения до медиите, от 

които 2 за инициативи на съда, 1 за решението на ВСС за разработването на 

механизъм за защита на магистрати от личностни атаки във връзка с подадени 

сигнали от съдии от Районен съд - Луковит и Районен съд - Троян, 1 за 

продължаване работата на съда в условията на пандемия и 6 за заседания по дела 

с обществен интерес, 2 от които за дела на Районен съд - Тетевен и Районен съд - 

Ловеч. 

От 20.10.2020 г. започна проучване сред гражданите за мнението им за 

работата на Окръжен съд – Ловеч, което на доброволен принцип чрез попълване 

на анкета, публикувана на интернет страницата на съда. 

През 2020 г. с оглед на въведените ограничения за достъп в Съдебната 

палата, Окръжен съд - Ловеч не проведе планираните два дни на отворените 

врати, както и регионалните семинари. 

През цялата година на интернет страницата на съда е публикувана актуална 

информация за дейността на съда, за насрочените за разглеждане дела с 

обществен интерес, датите за които са отложени и причините за това. 

Информацията на сайта на съда се обновява своевременно в частта 

насрочени за разглеждане дела и обявени съдебни актове, обяви за публична 

продан, обявени конкурси, информация на банковите сметки на съда, публикувани 

са вътрешни правила, годишните отчетни доклади за дейността на съда и др. 

Ежедневно и по конкретен повод се обновява информацията и във Фейсбук-

страницата на съда. 
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 Окръжен съд – Плевен 

 

През отчетната 2020 година, Окръжен съд - Плевен продължава дейностите 

свързани с изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт – 2014-

2020 година, с цел запознаване на  обществото с работата на съда и повишаване 

на доверието в него. 

През 2020 година продължава практиката наложена в Окръжен съд - Плевен, 

веднъж седмично, в сайта на съда, да се публикува информация за насрочените за 

разглеждане дела, през предстоящата седмица. Това се прави с цел информиране 

на обществото и прозрачност на работата на Окръжен съд - Плевен. Такива 

съобщения, за насрочените за разглеждане дела, са публикувани 37 броя за 2020 

година, като същите са изпратени своевременно и на електронните пощи на 

местните и регионални медии.  

Ежедневно или според графика на провеждане на съдебните заседания, се 

публикува информация и за разгледаните дела, резултата от проведеното 

заседание, постановените съдебни актове, както и причините за отлагане на 

делата. Такъв тип съобщения през 2020 година са публикувани 135 бр., като 

същите отново са изпратени и до имейлите на представителите на медиите в град 

Плевен. 

В сайта на Окръжен съд - Плевен се публикуват и други съобщения, които са 

свързани с различни събития или дейности в съда, както и за организацията на 

работата в условията на пандемия, за изисквания, които е нужно да бъдат 

спазвани, промените в пропускателния режим на съдебната палата и за 

ограничаване на достъпа до сградата, когато е имало такова. Тези съобщения също 

са изпращани до медиите в град Плевен, с цел своевременното уведомяване на 

гражданите за всички настъпващи промени и изисквания, които са наложени с цел 

запазване живота и здравето, както на магистрати и служители, така и на всички 

граждани. 

Поради обявената пандемия на национално ниво и наложените 

ограничителни мерки, през изминалата 2020 година не беше проведена 

инициативата „Ден на отворени врати“, който беше плануван за месец април 2020 

година. Поради обявеното извънредно положение в този период, инициативата бе 

отложена. Точно тогава действаха Заповед №РД-84/16.03.2020 година и Заповед 
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№РД-92/09.04.2020 година, на Председателя на Окръжен съд - Плевен, с които 

достъпът до сградата бе ограничен и се извършваше по предварително определен 

график, в съответствие с решенията на Народното събрание, Министъра на 

здравеопазването и Висшия съдебен съвет. 

Пандемията попречи и на провеждането на лекциите в училищата по 

образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско 

доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Окръжен съд - Плевен беше в процес 

на уточняване на графика на лекциите, през втория учебен срок, с четирите 

училища в град Плевен, с които работи по тази програма, а именно Профилирана 

гимназия с преподаване на чужди езици, Математическа гимназия „Гео Милев“, СУ 

„Стоян Заимов“ и СУ „П. К. Яворов“, когато бяха наложени строги мерки за 

ограничаване на заболеваемостта от COVID-19, а учениците преустановиха 

учебните занятия в реалната училищна среда. Това стана пречка за 

осъществяването на предвидените лекции, въпреки че имахме разработена от 

съдия д-р Кръстева и нова тема, към която имаше интерес, актуална сред 

учениците между 17 и 19 годишна възраст, свързана със сключването на договори 

и как да защитим правата си по сключен договор. През учебната 2019/2020 година, 

беше планирано темата за трафика на хора да бъде представена съвместно с 

Местната комисия за борба с трафика на хора, с лектор Иванка Ватева – секретар 

на МКБТХ, град Плевен.  

Проведените интервюта през 2020 година бяха осъществени по телефона и 

бяха свързани с интереса на журналистите в края на годината, относно 

статистическа информация за брой образувани, разгледани и приключили дела и 

как наложените ограничителни мерки са се отразили на натовареността на 

Окръжен съд - Плевен. 

 

 Окръжен съд – Русе 

 

След приемането на Комуникационната стратегия на Съдебната власт 2014 г. 

- 2020 г., в задълженията на съдилищата в страната бяха включени задачи, 

свързани с изготвянето всяка година на индивидуален план за действия по 

изпълнението на КС. Планът предвижда по посочените в стратегията стандарти да 

се извършват различни комуникационни дейности. 
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В Окръжен съд – Русе е въведен План за действие за 2020 г. за изпълнение 

на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 г. – 2020 г. В него бяха 

разписани дейности, насочени към преодоляване на негативните обществени 

нагласи и повишаване на доверието в съдебната система, осигуряване на 

максимална прозрачност и информиране на обществото за спецификата на 

работата в съда, изграждане на положителен публичен образ и утвърждаване на 

съда като независима, отговорна и авторитетна институция, подобряване 

комуникацията с медиите, както и повишаване правната култура на обществото. 

Пандемията от коронавирус и въведеното през м. март 2020 г. извънредно 

положение в страната осуети в голяма степен този план. Първото отменено 

събитие беше насроченото годишно общо събрание на съдиите за приемането на 

годишния доклад за предходната година. Ограничен беше достъпът на журналисти 

и граждани, които не са участници в съдебни процеси, до Съдебната палата. 

Въпреки това, обществеността не бе лишена от информация. Служителят „Връзки с 

обществеността“ в Окръжен съд – Русе изпращаше до медиите почти ежедневно 

прессъобщения за насрочени и разглеждани дела, както и за постановени присъди 

и решения. Това беше в изпълнение на т. VІІІ от приетите от ВСС Правила и мерки 

за работа на съдилищата в условията на пандемия. Всяко прессъобщение се 

публикуваше и в двете действащи интернет страници на съда (http://justice-

ruse.org/courtnew/index.php и https://ruse-os.justice.bg/ ) и намираше отражение във 

всички регионални медии. 

 За 2020 година са публикувани: 40 броя бюлетини, в които е предоставена 

информация за предстоящи за разглеждане 292 броя дела; 142 броя съобщения за 

постановени съдебни актове или за хода на разглеждани в съда дела; 26 броя 

други съобщения, свързани с инициативи на съда, нововъведения, кадрови 

промени, актуална информация относно работата на съда по време на пандемия и 

т.н. 

Ежедневно служителят „Връзки с обществеността“ следи информацията в 

медиите, свързана със съдилищата от съдебния район. 

Друга дейност, заложена за изпълнение в годишния План на съда за 2020 г., 

е повишаване правната култура на обществото и познанията за ролята и 

функциите на отделните органи на съдебната власт. За постигане на тази цел 

усилията на съда бяха насочени в няколко направления: инициативи за ученици от 
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русенските училища; инициативи за студенти; Ден на отворените врати; други 

инициативи и събития. Пандемията от коронавирус и въведеното в страната 

извънредно положение осуетиха голяма част от плановете. Проведени бяха само 

следните инициативи:  

гр. Русе  

На 02 март 2020 г. седмокласници от ОУ „Иван Вазов“, гр. Русе гостуваха в 

Окръжен съд – Русе с цел повишаване на общата им правна култура. С тях се 

срещна окръжен съдия Татяна Черкезова, която ги запозна с реда, който следва да 

спазват както страните, така и всички присъстващи в съдебната зала и подробно 

им обясни същността на принципа за разделение на властите и значението му като 

гаранция за съществуването на демокрацията в съвременните общества. От своя 

страна, двама от учениците разказаха какво са научили в часовете по история за 

Търновската конституция. Съдия Черкезова допълни знанията им с още данни, 

включително и за действащата в момента Конституция на Република България. 

Всичко това се случи в Мраморната зала на Съдебната палата, на която 

магистратът обърна специално внимание, показвайки уникалните витражи и 

колони. В съвсем непринуден разговор гостите научиха историята на изграждането 

на палатата, символиката на поредицата от петте стъклописа, носещи 

наименованието: 1. Грехът, 2. Съдът, 3. Наказанието, 4. Разкаянието и 5. 

Изкуплението, както и информация за функциите на съдебната власт и структурата 

на съдебната система, основните правила на гражданското, наказателното и 

административното производство. 

 За да видят и истинска съдебна зала, в която се водят съдебни дела, 

седмокласниците бяха въведени в зала № 7. Пред тях беше показано ситуирането 

на всеки един участник в съдебния процес. Разяснени бяха различните състави на 

съда при различните видове дела и функциите на съдебните заседатели. Съдия 

Черкезова запозна учениците със статута на магистратите и огромния труд, който 

полагат в ежедневната си работа.  

Срещата завърши с връчването на всеки седмокласник на списък с основните 

права на децата, Конституция на Република България и удостоверение за участие в 

Образователната програма, след което на учениците бяха направени много снимки 

за спомен.  
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Интервю на съдия Росица Радославова във вестник „Утро“ Русе по повод 

Международния ден за безопасност по пътищата 

В брой 139 от 30.06.2020 г. бе публикувано интервюто със съдия 

Радославова, посветено на Международния ден за безопасност на движението по 

пътищата. В него магистратът разясни спецификата на делата срещу подсъдими, 

предизвикали пътно-транспортни произшествия. Обяснена беше и ролята на съда, 

който е длъжен да спазва правата както на пострадалите, на техните наследници, 

на прокуратурата, така и на извършителите. В кои случаи Окръжен съд – Русе 

разглежда такива дела като първа инстанция и кога като втора, също беше 

подробно изяснено. Съдия Радославова отново подчерта призива, който отправя 

винаги при изнасянето на лекции пред ученици по Образователната програма: „Не 

правете това, което не искате да се направи на вас!“ 

Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ 

През 2020 година Окръжен съд - Русе планираше да продължи активното си 

участие в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Програмата, която 

стартира като пилотна през 2014 година, е съвместен проект на Висшия съдебен 

съвет и Министерство на образованието и науката, като през 2016 г. беше 

подписано петгодишно споразумение за сътрудничество, в изпълнение на което 

магистрати и съдебни служители доброволно и безвъзмездно се ангажираха да 

изнасят лекции пред ученици от гимназиалния курс (VІІІ-ХІІ клас). Програмата е 

съобразена с възрастта на учениците, като акцентът е поставен върху деянията, по 

отношение на които подрастващите са уязвима група – детското насилие, 

домашното насилие и мерките за защита правата на жертвите, трафика на хора, 

киберпрестъпленията, хулиганските прояви на непълнолетните, престъпленията, 

свързани с наркотични вещества. В рамките на програмата учениците имат 

възможността да научат повече и за статута на магистратите и тяхната работа. 

За учебната 2019-2020 г. училища-партньори на съда по програмата бяха 

Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, гр. Русе и 

Математическа гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе. По изпълнението на програмата 

работиха съдия Росица Радославова, съдия Александър Иванов, съдия Аглика 

Гавраилова, съдия Татяна Черкезова, съдия Николинка Чокоева и съдия Антоанета 
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Атанасова. Координатор по програмата е служителят „Връзки с обществеността“, а 

системният администратор на съда обезпечава използването на мултимедийни и 

компютърни презентации при представянето на лекционния материал. В учебен час 

на място в училищата бяха изнесени три лекции, както и една онлайн (след 

въвеждането на извънредното положение в България). Много скоро след началото 

на учебната 2020-2021 г. учениците преминаха на дистанционно обучение, поради 

което лекции по Образователната програма не са изнасяни. Затова и броят на 

обхванатите ученици в рамките на Образователната програма през 2020 година е 

по-малък - 227. 

През годината беше проведен и традиционния „Ден на отворените врати в 

Окръжен съд - Русе“. Мероприятието, което е част от кампанията на Висшия 

съдебен съвет за провеждане на такива дни в органите на съдебната власт, се 

състоя на 27.10.2020 г. и бе посветено на 80-тата годишнина от откриването на 

Съдебната палата в гр. Русе.  

В слънчевия 27.10.2020 г. и часове преди забраната на масови мероприятия, 

Окръжен съд – Русе отпразнува 80-тата годишнина от откриването на Съдебната 

палата. 

И.ф. председател на съда г-жа Анета Георгиева отправи приветствие към 

гостите. Тя ги запозна накратко с историческите сведения за тази знаменателна за 

град Русе дата и насочи вниманието им към подготвената от Регионалния 

исторически музей изложба, подредена пред централния вход на сградата. 

Присъстващите разглеждаха с интерес 12-те постера и се запознаха с историята на 

Русенския съд от Освобождението на България, продължилото 10 години 

строителство на Съдебната палата в Русе и, не на последно място, кариерата на 

архитекта й Пенчо Койчев. 

Възпитаници на Общински младежки дом внесоха колорит на събитието. 

Облечени в характерните за епохата дрехи, младите актьори направиха 

възстановка на откриването на Русенската съдебна палата, състояло се на 

27.10.1940 г. Според историческите източници гости са били тогавашният министър 

на правосъдието Васил Митаков, главният съдебен инспектор Пенев и много други 

официални лица, а водосветът е бил отслужен от Н.В.пр.митрополит Михаил, 

свещеници и хор. За автентичността на актьорите от театралното студио към 

Общински младежки дом, които влязоха в ролите на свещеници, се погрижиха от 
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Русенската митрополия. Добруджанският хор беше пресъздаден от Детско-

младежки хор „Свети Георги Победоносец“. 

На финала съдия Николинка Чокоева от Окръжен съд – Русе обяви 

печелившите фотографии от фотоконкурса на тема „Съдебната палата на гр. Русе 

през четирите сезона“ и награди техните автори. Във възрастовата група от V до 

VІІІ клас на първо място се класира фотографията на Иван Иванов от ОУ „Любен 

Каравелов“, а на второ – на Вивиян Дочева от СУ „Васил Левски“. При гимназистите 

победител се оказа Ева Тодорова от МГ „Баба Тонка“, неин подгласник – Маргарита 

Братанова от ПГТ „Иван П. Павлов“, а на трето място – Стелиян Милев от ПГРКК. 

Кадърът на Ралица Димитрова от МГ „Баба Тонка“ не отговаряше на регламента, но 

тъй като впечатли журито с различния подход на автора, гимназистката получи 

поощрителна награда.  

Кметът на Русе г-н Пенчо Милков уважи събитието и връчи поздравителен 

адрес на г-жа Анета Георгиева. Заместник областният управител също беше 

изпратил поздравителен адрес и цветя. 

Чрез тази инициатива Окръжен съд – Русе продължава традицията за 

отбелязване на значимите за съда годишнини въпреки многобройните трудности, 

свързани с пандемията от коронавирус и тежката икономическа ситуация в 

страната.   

През 2020 г. работещите в Окръжен съд – Русе подкрепиха две 

благотворителни инициативи. Първата отново беше свързана с Covid-19 и беше 

насочена към подпомагане на медиците на първа линия. 

 Магистратите и служителите от Окръжен съд – Русе дариха сумата от 6 350 

лв. на УМБАЛ „Канев“ АД, гр. Русе, за да бъдат закупени защитни и предпазни 

облекла за медиците на първа линия, борещи се срещу разпространението на 

пандемията от СОVID-19. Сумата бе събрана само за няколко дни и преведена по 

банковата сметка на болницата с вносна бележка от 10.04.2020 г. По този начин 

работещите в Окръжен съд – Русе отново не останаха встрани от събитията, а се 

включиха активно и в тази благотворителна кампания, показвайки своята 

съпричастност. С това дарение те заявиха подкрепата си към целия медицински 

персонал на УМБАЛ „Канев“, вярвайки в професионализма и отдадеността му в 

грижите за най-ценното богатство – здравето. 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2020 г.       187/202 

Втората благотворителна инициатива беше насочена към потребителите на 

Сдружение „Център Динамика“. 

 След двете благотворителни кампании през миналата година, работещите в 

Окръжен съд – Русе отново с готовност подкрепиха жертвите на домашно насилие, 

закриляни от Сдружение „Център Динамика“, гр. Русе. Потребители на тази 

неправителствена организация с много търпение и любов са изработили 

мартенички, които бяха изкупени само за ден от магистрати и служители. Както и 

при инициативата за продажба на коледни сувенири, дело отново на сръчните ръце 

на подкрепяни от сдружението лица, така и сега събраната сума значително 

надвишаваше стойността на творенията поради проявената от работещите в 

Окръжен съд – Русе съпричастност и състрадателност към изпаднали в нужда хора. 

Освен посочените инициативи и мероприятия, с цел повишаване на 

осведомеността и правната култура на обществеността, Окръжен съд – Русе 

поддържа разнообразна информация на своята интернет страница, която се 

обновява своевременно. В уебсайта в секция „Правна култура“, както и в секцията 

с нормативни актове и вътрешни правила, може да бъде намерена полезна за 

гражданите информация („Какво трябва да знаете като свидетел“, „Особености в 

работата на съда“, „Правила за връчване на съдебни книжа“, „Правила за достъп 

до обществена информация“, „Правила за плащане на държавни такси, разноски, 

глоби, депозити и гаранции чрез ПОС-терминал“, „Правила за вътрешния ред, 

пропускателния режим и сигурността в съдебните сгради и обекти“ и други), както 

и различни формуляри и примерни образци на документи. Интернет-страницата на 

съда, разполага с различни системи за предоставяне на онлайн достъп на граждани 

и фирми. Едната система предоставя свободен достъп до движението на делата и 

до обезличените съдебни актове по няколко различни критерия за търсене. 

Втората система предоставя защитен достъп на адвокатите до пълното движение 

на делото заедно с оригиналите на съдебните актове и протоколите от съдебните 

заседания. Допълнителен модул позволява търсене на информация чрез 

разширени критерии - въведен е критерий за търсене на данни по номер на 

преписка/дело на друга инстанция. На адвокати, физически и юридически лица - 

страни по дела, се предоставя защитен достъп до пълното движение на делото. По 

този начин процесуалните представители и самите страни имат достъп до 

необезличения текст на постановените съдебни актове и протоколите от 
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проведените съдебни заседания по делата с тяхно участие. Третата система на 

интернет страницата на съда предоставя информация в реално време за 

насрочените за деня дела – всеки желаещ може да се информира в коя съдебна 

зала заседанието по кое дело тече в момента, заседанията по кои дела са 

приключили и по кои дела предстои да бъдат проведени заседания. Системата дава 

информация за вида и номера на делата, както и часовете на съдебните заседания. 

Освен онлайн, тази информация е налична в реално време на електронно 

информационно табло, разположено срещу входа за граждани в сградата на 

Съдебната палата. Електронно табло с информация в реално време е поставено и 

пред всяка една от съдебните зали. 

За осигуряване на максимална прозрачност в работата на съда и за 

предоставяне на своевременна информация, данните по движението на делата в 

страницата на съда се обновяват автоматизирано в момента на въвеждането им в 

деловодната система. Информацията за постановените съдебни актове и протоколи 

от съдебните заседания по делата също е автоматизирана и се актуализира 

ежедневно. Информацията в раздел „Пресцентър“ се актуализира веднага след 

съгласуване на изготвените съобщения. Останалата информация в уебсайта на 

съда се актуализира при възникване на необходимост от това. 

При управлението на комуникационната дейност съдът успешно прилага 

проактивния подход, вследствие на което голяма част от присъствието на Окръжен 

съд – Русе в медиите беше инициирано от самата институция. Съдът използваше 

както своите информационни канали, така и посредничеството на медиите при 

отразяване на дейността си. При осъществяване на комуникацията на съда с 

медиите се съблюдаваха принципите на конституционно установеното право на 

достъп до информация, на зачитане правата на страните в съдебния процес и 

защита на личната информация, на уважение към професионализма на работещите 

в съда и на работещите в средствата за масова информация. Всички медии бяха 

третирани по еднакъв начин, като не е допусната проява на неравнопоставеност 

или пристрастност към някоя от тях. 

Всяка една инициатива на съда беше широко отразена в средствата за 

масово осведомяване, като съдът успяваше да създаде и поддържа траен интерес 

към позитивните резултати в работата си. При информирането на обществеността 

и осъществяването на връзката с медиите се използваха разнообразни 
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комуникационни канали и инструменти, при избора на които се съблюдаваха 

правилата, приложими в наказателните, гражданските и търговските производства.  

При осъществяване на дейностите по изпълнение на Комуникационната 

стратегия на съдебната власт 2014-2020 г. Окръжен съд – Русе ефективно 

използваше наличния собствен човешки, технически и финансов ресурс.  
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Постъплението на делата, броя на стоящите за разглеждане дела и 

свършените дела от районните съдилища в апелативния съдебен район през 2020 

г.  са отразени в следната таблица:  

Районен съд 
Постъпили 

дела 
Дела за 

разглеждане 

Свършени дела 
Останали 

несвършени 
дела 2020 

Всичко 

В срок до 3 
месеца 

Брой % 

Велико Търново 5169 5829 5184 4554 88% 645 

Горна Оряховица 2900 3273 2864 2496 87% 409 

Свищов 1635 1827 1601 1421 89% 226 

Павликени 1296 1395 1270 1170 92% 125 

Елена 584 654 550 477 87% 104 

Габрово 3235 3732 3285 2853 87% 447 

Севлиево 1953 2130 1934 1753 91% 196 

Трявна 421 460 414 388 94% 46 

Дряново 607 651 576 514 89% 75 

Ловеч 3389 3871 3345 2891 86% 526 

Троян 1578 1791 1587 1426 90% 204 

Тетевен 1245 1398 1214 1099 91% 184 

Луковит 982 1230 1040 790 76% 190 

Плевен 9724 10712 9531 8722 92% 1181 

Левски 1172 1303 1199 1120 93% 104 

Червен Бряг 1650 1784 1571 1407 90% 213 

Кнежа 1020 1130 1006 914 91% 124 

Никопол 800 878 802 721 90% 76 

Русе 8514 10106 8696 7237 83% 1410 

Бяла 1329 1468 1327 1227 92% 141 

Общо 49 203 55 622 48 996 43 180 88% 6 626 
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Процентно съотношение на свършените дела спрямо разглежданите дела 

в районните съдилища през 2020 г. по основните видове дела 

 

Районен 
съд 

Г
о

д
и

н
а

 
Граждански дела по 

общия ред 
Наказателни общ 

характер дела 
ВСИЧКО ДЕЛА 

Д
е

л
а

 з
а

 

р
а

з
г
л

е
ж

д
а

н
е

 
Свършени дела 

Д
е

л
а

 з
а

 

р
а

з
г
л

е
ж

д
а

н
е

 

Свършени дела 

Д
е

л
а

 з
а

 

р
а

з
г
л

е
ж

д
а

н
е

 

Свършени дела 

Брой 
Дял от 

делата за 
разглеждане 

Брой 
Дял от 

делата за 
разглеждане 

Брой 
Дял от 

делата за 
разглеждане 

Велико 
Търново 

2018 1572 1087 69,15% 409 373 91,20% 6884 6224 90,41% 

2019 1569 1194 76,10% 306 264 86,27% 6881 6221 90,41% 

2020 1370 955 70 % 337 277 82,3% 5829 5184 89% 

Горна 
Оряховица 

2018 912 630 69,08% 228 203 89,04% 4072 3653 89,71% 

2019 941 700 74,39% 179 159 88,83% 3705 3332 89,93% 

2020 794 564 71% 183 151 83% 3273 2864 88% 

Свищов 

2018 330 173 52,42% 118 98 83,05% 1945 1705 87,66% 

2019 399 283 70,93% 120 99 82,50% 1807 1615 89,37% 

2020 345 222 64,34% 106 88 83% 1827 1601 87,6% 

Павликени 

2018 320 237 74,06% 102 94 92,16% 1505 1383 91,89% 

2019 320 263 82,19% 69 58 84,06% 1460 1361 93,22% 

2020 306 236 77% 86 76 88,4% 1395 1270 91% 

Елена 

2018 175 118 67,43% 34 30 88,24% 835 765 91,62% 

2019 166 110 66,27% 30 29 96,67% 721 651 90,29% 

2020 165 97 58,8% 41 34 83% 654 550 84% 

Габрово 

2018 840 532 63,33% 289 237 82,01% 4546 4071 89,55% 

2019 944 662 70,13% 309 242 78,32% 4403 3906 88,71% 

2020 805 501 62,2% 259 203 78,37% 3732 3285 88% 

Севлиево 

2018 482 357 74,07% 178 163 91,57% 2239 2070 92,45% 

2019 450 330 73,33% 142 123 86,62% 2135 1958 91,71% 

2020 414 273 66% 155 134 86,5% 2130 1934 91% 

Трявна 

2018 93 68 73,12% 39 37 94,87% 701 656 93,58% 

2019 90 69 76,67% 35 33 94,29% 489 450 92,02% 

2020 86 58 67,5% 25 21 84% 460 414 90% 

Дряново 

2018 113 83 73,45% 40 35 87,50% 889 837 94,15% 

2019 101 76 75,25% 51 45 88,24% 712 668 93,82% 

2020 86 62 72% 61 53 86,9% 651 576 88,5% 

Ловеч 

2018 685 454 66,28% 284 263 92,61% 4388 3945 89,90% 

2019 745 508 68,19% 234 203 86,75% 4324 3842 88,85% 

2020 691 430 62,2% 264 216 81,82 3871 3345 86,4% 

Троян 

2018 378 252 66,67% 117 105 89,74% 1929 1729 89,63% 

2019 417 287 68,82% 128 111 86,72% 1961 1748 89,14% 

2020 362 212 58,6% 120 106 88,3% 1791 1587 88,6% 
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Тетевен 

2018 212 143 67,45% 163 141 86,50% 1716 1568 91,38% 

2019 212 140 66,04% 151 135 89,40% 1558 1405 90,18% 

2020 228 144 63,2% 136 102 75% 1398 1214 86,8% 

Луковит 

2018 174 85 48,85% 114 80 70,18% 1318 1136 86,19% 

2019 238 108 45,38% 164 123 75,00% 1392 1144 82,18% 

2020 228 159 69,73 135 93 68,9% 1230 1040 84,55% 

Плевен 

2018 2319 1565 67,49% 965 873 90,47% 13228 12144 91,81% 

2019 2709 2036 75,16% 843 760 90,15% 12055 11067 91,80% 

2020 2153 1426 66,23% 779 639 82% 10712 9531 89% 

Левски 

2018 224 161 71,88% 122 108 88,52% 1406 1284 91,32% 

2019 337 253 75,07% 101 92 91,09% 1519 1388 91,38% 

2020 231 174 75,32% 112 98 87,5% 1303 1199 92% 

Червен бряг 

2018 241 139 57,68% 183 153 83,61% 1830 1629 89,02% 

2019 274 213 77,74% 150 124 82,67% 1858 1724 92,79% 

2020 270 157 58,14% 146 108 73% 1784 1571 88% 

Кнежа 

2018 232 125 53,88% 127 103 81,10% 1283 1130 88,07% 

2019 244 176 72,13% 128 107 83,59% 1276 1166 91,38% 

2020 196 128 65,31% 141 108 76,60% 1130 1006 89% 

Никопол 

2018 128 102 79,69% 137 131 95,62% 1248 1193 95,59% 

2019 126 80 63,49% 94 90 95,74% 1022 944 92,37% 

2020 119 84 71% 75 65 87% 878 802 91,34% 

Русе 

2018 1291 898 69,56% 558 475 85,13% 12067 10664 88,37% 

2019 1423 932 65,50% 616 537 87,18% 11777 10185 86,48% 

2020 1428 897 63% 618 507 82% 10106 8696 86% 

Бяла 

2018 388 263 67,78% 81 75 92,59% 1931 1770 91,66% 

2019 314 218 69,43% 71 67 94,37% 1631 1492 91,48% 

2020 246 151 61% 51 47 92% 1468 1327 90% 

Общо 

2018 11109 7472 67,26% 4288 3777 88,08% 65960 59556 90,29% 

2019 12019 8638 71,87% 3921 3401 86,74% 62686 56267 89,76% 

2020 10523 6930 65,86% 3830 3126 81,62% 55622 48993 88,08% 
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В следната таблица по съдилища е отразена натовареността по щат и 

действителната натовареност на всеки един от 20-те районни съдилища в 

апелативния район:  

 

Районен Съд 
Брой дела 

за 
разглеждане 

Брой 
свършени 

дела 

Брой 
съдии 
- по 
щат 

Натовареност по щат 

Отработени 
човекомесеци 

Действителна 
натовареност 

към делата 
за 

разглеждане 

към 
свършените 

дела 

към делата 
за 

разглеждане 

Към 
свършените 

дела 

Велико Търново 5829 5184 19 25,57 22,74 181,63 32,09 28,54 

Горна Оряховица 3273 2864 10 27,28 23,87 111 29,49 25,8 

Свищов 1827 1601 4 38,06 33,35 36 50,75 44,47 

Павликени 1395 1270 4 29,06 26,46 34,5 40,43 36,81 

Елена 654 550 2 27,25 22,92 21,5 30,42 25,58 

Габрово 3732 3285 10 31,1 27,38 113 33,03 29,07 

Севлиево 2130 1934 5 35,5 32,23 45 47,33 42,98 

Трявна 460 414 2 19,17 17,25 12 38,33 34,5 

Дряново 651 576 2 27,13 24 24 27,13 24 

Ловеч 3871 3345 9 35,84 30,97 108 35,84 30,97 

Троян 1791 1587 5 29,85 26,45 59 30,36 26,9 

Тетевен 1398 1214 3 38,83 33,72 36 38,83 33,72 

Луковит 1230 1040 3 34,17 28,89 36 34,17 28,89 

Плевен 10712 9531 26 34,33 30,55 234 45,78 40,73 

Левски 1303 1199 3 36,19 33,31 36 36,19 33,31 

Червен Бряг 1784 1571 4 37,17 32,73 33 54,06 47,61 

Кнежа 1130 1006 3 31,39 27,94 36 31,39 27,94 

Никопол 878 802 3 24,39 22,28 36 24,39 22,28 

Русе 10106 8696 27 31,19 26,84 270,6 37,35 32,14 

Бяла 1468 1327 5 24,47 22,12 48 30,58 27,65 

Общо 55 622 48 996 149 31,11 27,41 1511,23 36,80 32,42 
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VII. ВЗЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА 
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Апелативен съд - Велико Търново започна работата си през отчетната година 

с внедрената Деловодна информационна система за управление на съдебните дела 

„EMSG” на „Декстро груп” ООД. 

През 2020 година разпределението на делата се извършва на принципа на 

случайния подбор и според поредността на постъпването им, чрез използване на  

Централизираната система за случайно разпределение на делата, внедрена 

съгласно Решение от ВСС, от съдии в Апелативен съд - Велико Търново, изрично 

посочени със заповед на председателя на съда, а от 29.06.2020 г. чрез Единната 

информационна система на съдилищата. 

Председателят на Апелативен съд - Велико Търново, с оглед незаети щатни 

бройки, които се увеличиха с още две през годината, както и устойчивият темп на 

постъпващи дела, извърши командироване на още трима съдии, съответно от 

Окръжен съд - Велико Търново съдия Искра Пенчева и съдия Димитринка Гайнова и 

на съдията от Окръжен съд - Плевен Александър Григоров, в Апелативен съд -

Велико Търново. Извършените командирования обезпечават наличието на два 

състава в Наказателно отделение, както и срочното и качествено изготвяне на 

съдебните актове в Гражданското и търговско отделение и в Наказателното 

отделение. 

И през 2020 г. на основание чл. 87 от ЗСВ, продължава  командироването на 

съдия Владимир Страхилов от Районен съд - Велико Търново в Окръжен съд - 

Велико Търново за изпълнение на длъжността съдия в Наказателно отделение. 

Извършено е и командироване на съдия Любка Милкова от Районен съд - Велико 

Търново в Гражданско отделение на Окръжен съд - Велико Търново от 20.02.2020 

г. за срок от 12 месеца, с оглед частично обезпечаване на съдийския състав на 

Окръжен съд-Велико Търново. 

Голяма част от работния процес през 2020 г. премина под ограниченията, 

наложени за намаляване на разпространението на вируса COVID-19, както и на 

обявеното извънредно положение и в последствие на обявената извънредна 

епидемична обстановка в страната. Съгласно Заповед № 128/10.03.2020 г. за 

период от едни месец, считано от 11.03.2020 г. до 10.04.2020 г. се преустанови 

разглеждането на насрочените съдебни дела в открито съдебно заседание, с 

изключение на изрично посочените в ЗСВ. Указано беше на съдиите, че следва да 

работят дистанционно по обявените за решаване дела. През периода на 
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извънредното положение беше изготвен график за дежурствата на съдиите и на 

съдебните служители на работното място, утвърден от председателя. Съгласно 

Заповед № 143/08.04.2020 г. за периода от 14.04.2020 г. до 13.05.2020 г. е 

преустановено разглеждането на граждански и наказателни дела, с изключение на 

изрично посочените в ЗСВ и в Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол  

№ 12/07.04.2020 г. Връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по делата 

се извършваше по телефон или по електронен път. Изключително стриктен 

контрол се провеждаше и по отношение спазване на Инструкцията относно 

мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 на работното 

място в Апелативен съд - Велико Търново. Със Заповед № 476/16.11.2020 г., 

съгласно решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 39/10.11.2020 г. 

се въведоха отново графици за работа на съдиите и съдебните служители, на 

ротационен принцип на работните си места, а останалите работеха дистанционно, 

като са на разположение в рамките на работното време. Утвърдените графиците са 

изготвени при съобразяване на изискванията от Раздел IX т. 5 от Правилата и 

мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети от Съдийската 

колегия на ВСС. 

През годината, председателят, с нарочна своя заповед, определи служителя 

на длъжност „Връзки с обществеността” Пламен Караиванов, за длъжностно лице 

по защита на личните данни в Апелативен съд - Велико Търново, които съдът 

извършва в качеството му на публичен орган извън правораздавателната дейност. 

През 2020 г. Апелативен съд - Велико Търново съд беше определен за 

пилотното внедряване на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), 

поради което на което всички съдии и съдебни служители, които работят с 

програмата, бяха предоставени  квалифицирани електронни подписи. Процесът по 

внедряване на програмата, тестовата среда, обучението и работата в реална следа, 

изискваха изключителните усилия, внимание и труд от страна на съдиите и 

съдебните служители. Независимо от срещаните затруднения, колективът на съда 

положи похвални усилия, за осъществяване на ежедневната правораздавателна 

дейност. В работната група за изготвяне на предложения за всички необходими 

промени в ЕИСС, които да бъдат възложени за доработка, участват председателят 

на съда съдия Янко Янев и системния администратор Светослав Данчев, които 

изготвят и обобщават множество предложения от целия апелативен район. 
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През годината, поради промени в закона, бяха сформирани Помощни 

атестационни комисии в съдилищата. Под ръководството на председателя, с 

помощта на софтуер, предоставен от ВСС, в Апелативен съд - Велико Търново 

започна работата по изготвяне на атестации на съдиите от окръжните съдилища с 

предложения за комплексни оценки. Наред с правораздавателна си дейност, 

съдиите от съда бяха разпределени в 10 помощни атестационни комисии за 

извършване на атестиране. 

С оглед улесняване достъпа на страните по делата или техните процесуални 

представители, продължи да се предоставя специализирания достъп до електронно 

досие на дело в Апелативен съд - Велико Търново. За цялата 2020 година са 

регистрирани 156 броя заявления за достъп до електронно дело, от които 56 бр. 

заявления по ЕПЕП. Отказан е достъп на 5 от всичките заявления, 3 от които по 

ЕПЕП. 

Съдиите от Апелативен съд - Велико Търново през 2020 г. участваха активно 

при формиране на становища по искания за приемане на тълкувателни решения. 

Свикани, със заповеди на председателя, са пет общи събрания на съдиите по 

съответната материя, по които са изготвени и изпратени конкретни становища. 

През годината беше извършена проверка на наличността на делата в 

съдебното деловодство, при която не бяха установени изгубени или унищожени 

дела. 

 В изпълнение на задълженията си по чл. 106, ал. 1, т. 7 от Закона за 

съдебната власт, председателят на Апелативен съд – Велико Търново възложи със 

Заповед № 484/27.11.2020 година проверка на организацията на дейността на 

съдиите от окръжните съдилища от съдебния район на Апелативен съд - Велико 

Търново за 2020 година. Проверката е възложена на определени от 

Административния ръководител на Апелативен съд – Велико Търново комисии. 

Проверките бяха извършени въз основа на изискани и предоставени от окръжните 

съдилища писмени данни. 

 Комисиите са констатирали, че във всички окръжни съдилища се прилага 

разпределение на делата на случаен принцип, при спазване на съответните 

правила. 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2020 г.       199/202 

 Наказателните, гражданските и търговските дела, постъпили в съдилищата, 

са образувани, насрочвани и разглеждани при спазване на задължителните 

инструктивни срокове. 

 В резултат на извършената проверка, назначените комисии са констатирали, 

че във всички окръжни съдилища е създадена много добра организация по 

движението и работата по гражданските и наказателните дела. Съдиите стриктно 

спазват разпоредбите на ГПК и НПК за насрочване на делата, приключват ги 

изключително в тримесечен срок и изготвят актовете си по делата приоритетно в 

срок. 

 В заключение са направени изводи за много добрата организация на 

административната дейност на съдилищата и дейността на съдиите по 

образуването и движението на съдебните дела. Докладите от извършените 

проверки са изпратени своевременно на окръжните съдилища за запознаване, вкл. 

и с отправените към две съдилища, препоръки. 

През 2020 година беше извършен одитен ангажимент за даване на увереност 

ОУА-2021 г., който обхваща финансово-счетоводната информация за годишния 

финансов отчет от 01.01.2019 г. - до 31.12.2019 г. При проверката бяха обхванати 

бюджетния процес-планиране, администриране и отчитане; управлението на 

човешките ресурси; законосъобразност при набирането, разходването и отчитане 

на средства по набирателната сметки, човешки ресурси, както и процеси, 

извършвани от специализираната администрация. В резултат е констатирано, че 

въведената аналитична отчетност на чуждите средства създава основа за 

извършване на ефективен текущ и последващ контрол. Счетоводната система 

предоставя достоверна и пълна информация за състоянието на разчетите на съда.  

Действията при определяне и събиране на дължимите държавни такси са в 

съответствие с нормативните актове и утвърдени вътрешни правила. Въведените 

контролни механизми за спазване на вътрешните правила и процедури при 

назначаване на съдебни служители позволяват избирането на компетентен 

персонал. Не са констатирани никакви пропуски при управлението на човешките 

ресурси, съдържанието на досиетата и вътрешните контроли. Няма отправени 

препоръки към Апелативен съд - Велико Търново. 
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От направения анализ за дейността на Апелативен съд – Велико Търново и 

съдилищата от апелативния съдебен район за 2020 год. може да се направи извод 

за много добрата на магистратите и съдебните служители, изпълнили с чувство на 

отговорност и професионализъм своите задължения.  

През отчетния период Апелативен съд – Велико Търново като цяло е 

подобрил значително работата си. Всички съдии започваха своевременно 

насрочените съдебни заседания, влагайки необходимото старание при 

подготовката си. Запазва се тенденцията на значително малкия брой несвършени 

дела. Наблюдава се трайна тенденция на устойчивост относно процентът на 

делата, свършени в тримесечния инструктивен срок. Увеличил се е и процентът на 

потвърдените дела при инстанционния контрол. Това се дължи на обстоятелството, 

че както съдиите, така и съдебните служители в Апелативен съд – Велико Търново 

положиха значителни физически усилия и старания в работата си.  

Изразявам своята благодарност към Председателите на окръжните и 

районните съдилища за създадената много организация на работа в ръководените 

от тях съдилища, както и за доброто взаимодействие с Апелативен съд – Велико 

Търново. 

Основните приоритети в дейността на съдилищата и за 2021 година остават 

справедливото, бързо и качествено правораздаване. Улесняване достъпа на 

гражданите до правосъдие и спечелване тяхното доверие. Навлизане на 

информационните технологии в работата на съдилищата и полагане основите на 

електронното правосъдие. Създаване условия за повишаване ефективността и 

прозрачността в правораздавателната дейност, за да се изпълнят поставените 

високи изискванията от българското общество и Европейския съюз към съдебната 

система.  

С осъществяваната високоотговорна правораздавателна дейността, съдиите 

следва да продължат да утвърждават авторитета на съдебната институция, чрез 

отстояване независимостта и престижа на съдийската професия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ :  

1. Приложение № 1 – Обобщен отчет за работа на Апелативен съд 

– Велико Търново през 2020 година; 

2. Приложение № 3 – Отчет по граждански, търговски и 

наказателни дела в Апелативен съд – Велико Търново през 2020 година; 

3. Приложение № 3 - Справка за резултати от работата на всеки 

един съдия в Апелативен съд – Велико Търново през 2020 година; 

4. Обобщени отчети за работата на окръжните и районните 

съдилища. 

 

  

 АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО: 

                ( Янко Янев ) 

      

  

 

 

 




