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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 2021 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 2019 и 2020 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 2021 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 2021 г. при обявената извънредна епидемична 

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

движение на кадрите. 

 

Към 01.01.2021 г. Апелативен съд - Велико Търново е имал утвърдена щатна 

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

14 съдии. 

Апелативен съд – Велико Търново започна работа през 2021 година със 

заети девет съдийски бройки, както следва: Янко Янев – и.ф. 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, Петя Стоянова - 

Николова и Красен Георгиев. Свободни са били осем бройки за съдия, пет от които 

в Гражданското и търговско отделение и три бройки в Наказателно отделение.  

С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 

2/26.01.2021 г., съдия Янко Янев – и.ф. Административен ръководител - 

председател на Апелативен съд - Велико Търново е назначен на длъжността 

„Административен ръководител - председател” на Апелативен съд - Велико 

Търново. Съдия Янко Янев встъпи в изпълнение на длъжността „Административен 

ръководител - председател” на Апелативен съд - Велико Търново, считано от 

15.02.2021 година, за втори пореден мандат. 

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 в Гражданското и търговското отделение са 

включени в провеждан от Висшия съдебен съвет конкурс за повишаване в 

длъжност, който не е приключил към настоящия момент (обн. с ДВ бр. 
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38/08.05.2018 г.), три от свободните щатни бройки в Наказателното отделение са 

включени в провеждан от Висшия съдебен съвет конкурс за повишаване в 

длъжност, който не е приключил към настоящия момент (обн. с ДВ бр. 

53/25.06.2021 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. След изтичане на този срок съдия Диана Василева 

комендироването не е продължено и към настоящия момент изпълнява длъжността 

„съдия” в Наказателното отделение на Окръжен съд – Габрово. 

Със Заповед № 496/18.11.2019 г. на Пламен Николаев Попов - съдия в 

Окръжен съд - Габрово с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, е командирован 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, след която дата съдия Попов правораздава в Окръжен съд - Габрово.  

Поради изтеклия срок на командироване на съдия Попов и предвид 

невъзможността от сформиране на два състава в Наказателното отделение, се 

извърши командироване на съдията от Окръжен съд - Плевен - Калоян Венциславов 

Гергов. Със Заповед № 414/30.09.2021 г. съдия Гергов, с ранг „Съдия във ВКС и 

ВАС”, е командирован за изпълнение на длъжността „съдия” в Наказателното 

отделение на Апелативен съд - Велико Търново, считано от 01.10.2021 г. за период 

от една година. 

Продължава командироването на Александър Людмилов Григоров - съдия от 

Окръжен съд - Плевен с ранг „съдия във ВКС и ВАС” за изпълнение на длъжността 

„съдия” в Наказателното отделение на Апелативен съд - Велико Търново, съгласно 

Заповед № 403/01.10.2020 г. до 05.10.2021 г., а със Заповед № 421/04.10.2021 г. е 

продължено командироването му до приключване на обявения конкурс (обн. в ДВ 
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бр. 53/25.06.2021 г.) за заемане на свободни длъжности съдия в апелативните 

съдилища - наказателно отделение. 

В Гражданското и търговско отделение на съда работата се осъществява с 

участието на тримата командировани съдии от Окръжен 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. 

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

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

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. 

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 щатният съдийски състав на Апелативен съд – 

Велико Търново е същият, както и в началото: 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. Попълването на съдебните състави се 

осъществява с участието на командированите съдии. 
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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 23 3 16 22 3 16 

Христина Даскалова ВКС и ВАС 28 11 9 22 6 16 

Корнелия Колева ВКС и ВАС 27 8 5 27 2 5 

Даниела Делисъбева ВКС и ВАС 39 4 0 38 4 0 

Илияна Попова ВКС и ВАС 38 8 4 32 7 21 

Галя Маринова ВКС и ВАС 31 2 0 30 2 0 

Петя Стоянова-Николова ВКС и ВАС 25 2 1 23 6 16 

Красен Георгиев ВКС и ВАС 26 10 2 19 4 1 

Емануил Еремиев АС 26 0 26 13 4 8 

 

При това кадрово състояние през отчетната година са отработени 175 

човекомесеци, изчислени съобразно указанията на Висш съдебен съвет. 

Натовареността по щат за 2021 г. по отношение на делата за разглеждане е 7.93, 

при 7.20 за 2020 г. и 7.80 за 2019 г., а по отношение на свършените дела е 6.79, при  

5.80 за 2020 г. и 6.64  за 2019 г.  

Действителната натовареност на съда за 2021 г. е 9.24, при 8.64 за 2020 г. и  

9.88 за 2019 г. по отношение на делата за разглеждане; и 7.92 за 2021 г., 6.96 за 

2020 г. и 8.41 за 2019 г. по отношение на свършените дела. Натовареността на 

съдиите през отчетната година бележи тенденция на увеличение спрямо 

предходната година, 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 2021 

година беше от 25 служители, колкото и в края на 2020 година. 

Към 01.01.2021 година заетите щатни бройки бяха 25.  

С Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 

29/20.07.2021 г. е разкрита една щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ 

от датата на вземане на решението – 20.07.2021 г., която бройка е заета от 

01.10.2021 година от Доника Недкова, работила като съдебен деловодител и 

съдебен секретар в Районен съд – Велико Търново, преместена по реда на чл. 343, 

ал. 2 от Закона за съдебната власт. 

От 02.09.2021 година е освободена длъжността „съдебен секретар“, поради 

пенсионирането на Ваня Чантова. Свободната длъжност е заета от 18.10.2021 

година, когато на нея е назначена Атанаска Иванова – съдебен секретар от 

Окръжен съд – Велико Търново, преместена по реда чл. 343, ал. 2 от Закона за 

съдебната власт. 

Към края на отчетния периода 31.12.2021 година щатната численост на 

съдебната администрация в съда е 26, като всички длъжности са заети.  

Щатните длъжности в съдебната администрация са разпределени, както 

следва: 

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

административен секретар;  

Специализирана администрация – 17 бр. – 3 бр. съдебни помощници, 1 бр. 

Зав. служба „Съдебно деловодство”, 6 бр. съдебни секретари и 7 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”. С новоназначения служител там 

регистратурата се завежда от двама съдебни деловодители, като единият от тях 

съвместява и длъжността статистик. 
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През 2021 година съдебните служители от Апелативен съд - Велико Търново 

продължиха да работят в извънредна епидемична обстановка, като бяха вземани 

необходимите навременни и адекватни мерки за предотвратяване и контролиране 

на заразата от Covid-19, за осъществяване нормалната дейност на съда. Стриктно 

се спазваха утвърдените правила за работата на съда в условията на пандемия. 

Само проявената от съдебните служители дисциплина, инициативност, бързина, 

висока квалификация и професионален опит, работата в екип и взаимозаменяемост 

доведоха до изпълнение на служебните им задължения качествено и в срок, в 

повечето случаи 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, 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 2021 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 
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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, 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. През годината съдебните 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 седем съдебни деловодители, четирима от които обработват гражданските и 

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

„Съдебно деловодство” обработват наказателните дела. Съдебните деловодители 

Нели Кирилова - Боянова и Доника Недкова завеждат регистратурата на съда, като 

освен работата по входящата и изходяща корреспонденция, извършват и 

сканирането на всички съществуващи и постъпващи по делата книжа, както и 

постъпващата и изготвена кореспонденция по административната дейност на съда. 

Те приемат 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. Извършват проверка на самоличността 

на заявителите и ги запознават с Правилата за предоставяне и ползване на 

специализиран достъп до електронните досиета на делата. След назначаването на 

Доника Недкова, тя пое и изготвянето на съдебната статиска по делата. 

 Милена Петрова и Милка Василева са натоварени да получават и изготвят 

справки по дела от Националната база данни „Население”. Съдебните 
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деловодители и съдебните секретари, обработващи наказателни дела, подават 

данни в Единната информационна система за противодействие на престъпността. 

Апелативен 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 

Единна информационна система на съдилищата” финансиран от ОП „ДУ” на ЕС. 

Информационната система е внедрена на 29.06.2020 г., от когато започна да се 

работи с нея в реална среда. През 2021 година Апелативен съд – Велико Търново 

продължи да работи с ЕИСС, която през периода беше доработвана. За 

констатираните пропуски при работа с програмата съдебните деловодители заедно 

със системния администратор изготвяха и обобщаваха 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 
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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, 

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 2021 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. 
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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 

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 2021 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. 

При проведеното атестиране на съдебните служители през месец ноември 

2021 година, всички съдебни служители са оценени с най-високата оценка 

„отличен”. Двама съдебни служители са повишени в ранг. През годината няма 

постъпили сигнали, жалби или предложения по отношение работата на съдебните 

служители.  

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 2021 г. подадоха декларации за имущество и интереси. Няма подадени 

декларации извън определения от закона срок. 

Системният администратор Светослав Данчев, 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 2021 година, както и на съда като 

цяло, продължи да бъде белязана от работа в условия на пандемия (Covid-19) 

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

през определени периоди на годината, при повишаване на заболеваемостта от 

Covid-19, работа по графици за дежурства и от разстояние, работа с маски и други 

предпазни средства, предпазни прегради, дезинфекция, спазване на определена 

дистанция, но не се е имало преустановяване разглеждането на определени видове 

дела, връчването на призовки и съдебни книжа, ограничаване на достъпа на 

граждани и адвокати до помещенията на съда. 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, като такова тестване беше извършвано и 

на съдебни служители при опасност от разпространяване на зараза. 

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 
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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 

Предвид обявената, през цялата 2021 г., извънредна епидемична обстановка, 

както и силно редуцирания съдийски състав, натовареността на съдиите от 

Апелативен съд - Велико Търново активността им за участие в обучения, е сведена 

до абсолютния минимум. Съдия Галя Маринова е участвала в Дистанционно 

обучение „Въззивното производство – актуална практика на Върховния касационен 

съд по общите и частните производства” - 24.03.2021 г.   

 

Съдебни служители 

През 2021 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 най-много електрони дистанционни обучения през годината участваха 

съдебните помощници Михаела Пенкова – 5 на брой по следните теми: „Въззивното 

производство - актуална практика на Върховния касационен съд по общите и 

частните производства; „Непълноти и грешки в кадастралната карта. Искът по чл. 

54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър“; „Електронни доказателства, 

доказателства в социалните мрежи, криптовалути”; „Международноправно 

сътрудничество между България и Великобритания: Какво се промени след 

Брекзит?”; „Трансфер на осъдени лица на основание източници на международното 

право и правото на ЕС.” и Мирослав Милов – 4 на брой по следните теми: „Някои 

проблеми при определяне на обезщетение за неимуществени вреди от обида и 

клевета - практика по граждански дела на ВКС и ЕСПЧ”.; „Международноправно 
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сътрудничество между България и Великобритания: Какво се промени след 

Брекзит?“; „Международното сътрудничество между България и Великобритания 

след Брекзит”;„Електронен подпис, цифрово подписване и удостоверителни услуги 

-технически специфики”. 

 Дочка Узунова – съдебен администратор участва в дистанционно обучение 

на тема „COVID-19- проблеми и решения в работата на съда”. 

Светослав Данчев – системен администратор участва в две присъствени 

обучения „Защита на класифицираната информация в съдебната система“ и 

„Работа с вътрешни правила и разработване на софтуерен продукт „Електронен 

публичен регистър на отводите” по проект „Осигуряване на софтуерна и 

методическа обезпеченост и изграждане на административен капацитет на ИВСС за 

превенция на корупцията в съдебната власт”, а Пламен Караиванов в обучение на 

тема „Защита на личните данни в съдебната система“.  

Системният администратор проведе обучение на съдиите от съда във връзка 

с ежедневната им работа с Единната информационна система на съдилищата 

(относно обявяване, подписване на съдебните актове и др.). 

 

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 2020 година са 

постъпили 411 наказателни дела, а са разгледани 450 дела. През 2021 г. 

постъплението от наказателни дела е 417 бр., разгледани 462 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. 
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Обща и специализирана администрация 

 

Към 01.01.2021 г. щатната численост на съдебните служители в Апелативен 

съд – Велико Търново е 25 броя. С Решение на Съдийската колегия на ВСС по 

протокол № 29/20.07.2021 г. е разкрита една щатна бройка за „съдебен 

деловодител“. Към края на 2021 година щатната численост на съдебните служители 

в Апелативен съд - Велико Търново е 26 броя: 3 бр. ръководни длъжности, 17 бр. 

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

експертни длъжности и 3 бр. технически длъжности. Към края на годината няма 

незаети щатни длъжности за съдебни служители. 

Съотношението на съдебни служители/съдии в Апелативен съд - Велико 

Търново съобразно утвърдената щатна численост е 1.53, 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. 

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 там периодично се пренасочват в помощ и съдебни 

секретари. Като вземем предвид и факта, че в съда няма щатове за съдебен 

статистик, съдебен архивар и призовкар, Завеждащ „Регистратура за 

класифицирана информация“ – длъжности, които се съвместяват от натоварени за 

това съдебни служители, за облекчаване работата на съдебното деловодство по 

администриране на преписките и делата, сканиране, регистриране и обработване 

на съдебните книжа и съдебните дела, следва да се разкрие една щатна бройка 

„съдебен деловодител”. 

В Апелативен съд – Велико Търново има назначени трима съдебни 
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помощници, които подпомагат съдиите при проверката на делата преди 

образуването им, изготвят проекти за съдебни актове, подпомагат съдиите при 

намирането и обобщаването на съдебна практика и др. Двама от съдебните 

помощници са разпределени към Гражданското и търговско отделение, а един – 

към Наказателното отделение на съда, което се състои от два състава. Съдебният 

помощник в Наказателното отделение е свръхнатоварен и няма възможност да 

работи с двата наказателни състава. Затова съдът има нужда от поне още един 

„съдебен помощник“, който ще бъде разпределен към Наказателното отделение на 

съда.  

За разкриването на две щатни бройки за длъжности в специализираната 

администрация – „съдебен деловодител“ и „съдебен помощник“ бе направено 

искане до Съдийската колегия на Висш съдебен съвет с писмо № 2442/29.10.2021 г. 
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/Приложение № 1/ 

Брой дела за разглеждане към 01.01.2021 год. 
 

Година 
Общо останали 

дела 
Граждански 

дела 
Наказателни 

дела 

2019 234 192 42 

2020 237 198 39 

2021 285 240 45 

 

В края на 2021 година са останали неприключени общо 285 дела, от които 

240 граждански и 45 наказателни. При сравнителния анализ на годините 2019 - 

2021 година е видно, че броя на тези дела бележи тенденция на увеличение през 

отчетната година по отношение на гражданските и незначително увеличение по 

отношение на наказателните дела.  

Останалите за разглеждане дела от предходния период представляват 19.40 

% спрямо разгледаните през 2020 година дела, докато този процент за 2021 година 

е 14.89. Налице е тенденция на значително намаляване на броя на делата останали 

за разглеждани в следващия отчетен период.  

 

Брой на постъпилите дела  

  

Година Всичко дела Граждански дела 
Наказателни 

дела 

2019 1 357 945 412 

2020 1 232 821 411 

2021 1 332 915 417 

 
Сравнителният анализ на горната таблица показва, че след отчената през 

преходната година тенденция на намаляване на постъпилите дела, през 

настоящата година се наблюдава увеличение броя на постъпилите дела и връщане 

към нивата презз 2019 година, като през отчетната година това увеличение се 

дължи изключително на постъпилите граждански дела. След като през 2019 година 

бе налице тенденция на намаляване на постъплението от този вид дела (965 

спрямо 945), което продължи и през предходната (821), през настоящата година е 

налице значителен ръст на постъпилите граждански дела и връщане на нивата от 

2019 година, като увеличението е с 94 дела. Това увеличение се дължи на 

постепенно нормалзиране на пандемичната обстановка в страната, след отчетеното 

през предходната отчетна година намаление на постъплението на гражданските 
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дела, дължащо се изключително на разразилата се през отчетната 2020 година 

пандемия от COVID 19. След отчетената през предходните години тенденция на 

значително, неколкократно увеличение при наказателните дела – през 2017 

година, през последните три отчетни години се наблюдавя изразена тенденция на 

усточивост на постъпленията от този вид дела – 417 дела през настоящата година, 

411 – през 2020 година и 412 – през 2019 година. 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 2021 година в Апелативен съд – Велико Търново е имало за 

разглеждане общо 1 617 дела, от които 285 висящи в началото на отчетния период 

и 1 332 дела постъпили през годината.  

При сравнителния анализ на последните три години и тук е налице 

тенденция на увеличение на отчитаните стойности през отчетната година след 

намалението през предходните години – 1 591 дела за 2019 година, 1 469 през 

2020 година и 1 617 дела през 2021 година. Горното обстоятелство се дължи 

увеличение на постъплението на делата след намаленото постъпление през 

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

значително увеличение на постъплението на гражданските дела се дължи на 

постепенното нормалзиране на пандемичната обстановка в страната, след 

разразилата се през 2020 година пандемия от COVID 19. 

 

Година 
Всичко дела за 
разглеждане 

Граждански дела 
Наказателни 

дела 

2019 1 591 1 137 454 

2020 1 469 1 019 450 

2021 1 617 1 155 462 
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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 

2019 175 314 646 2 133 225 20 0 1591 

2020 189 400 426 4 101 264 26 4 1469 

2021 228 420 500 7 124 233 33 4 1617 

 

Висящи дела в края на отчетния период. 
 

В края на отчетния период несвършени са останали 231 дела, който 

показател е значително намален спрямо 2020 година - тогава 285 и при връщане 

на нивата през 2019 година – 237 дела. Това се дължи основно на непълния състав, 

при който работи съда и то най-вече Гражданското и търговското отделение. 

Независимо от значителното намаление 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 – 187 – 115 граждански и 

търговски и 72 наказателни. 

 

Година 
Общо останали 

дела 
Граждански дела 

Наказателни 
дела 

2019 237 198 39 

2020 285 240 45 

2021 231 181 50 

 

 

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

Граждански и търговски дела 

 

Брой дела за разглеждане към 01.01.2021 год. 
 

В началото на 2021 г. в Апелативен съд - Велико Търново са останали 

несвършени от предходната година общо 240 въззивни граждански, въззивни 

търговски и въззивни частни граждански и търговски дела, спрямо 198 през 2020 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021 г.       25/189 

год. и 192 през 2019 г. Несвършените 240 дела по вид са както следва: въззивни 

граждански дела - 62, въззивни търговски - 150 и въззивни частни - 28.  

 

Брой на постъпилите дела  
 

Общо постъпили през годината въззивни граждански и търговски дела 

през отчетния период са 915, срещу 821 през 2020 г. и 945 през 2019 г. 

Постъпилите през 2021 год. въззивни граждански, търговски и частни дела – 

915 са с 94 повече от предходната 2020 год. (821) и с 30 дела по-малко от тези 

пред 2019 г. (945). При съпоставяне на общо постъпилите през 2021 год. въззивни 

граждански, търговски и частни дела следва да се отчете увеличение спрямо 2020 

год., което обаче не може да се счете за трайна тенденция, предвид по-високото 

постъпление през 2019 год.  

Постъпилите през отчетната година въззивни граждански дела са 166, 

спрямо 132 през 2020 год. и спрямо 122 през 2019 год., въззивните търговски дела 

са 270 спрямо 283 през 2020 год. и 216 през 2019 год., въззивните частни 

граждански и търговски дела 472 спрямо 402 през 2020 год. и 605 за 2019 г., от 

които частни дела по чл. 274, ал. 2 от ГПК – 68 дела. Постъпилите жалби за 

бавност са 7 спрямо 4 през 2020 год. и 2 през 2019 год.  

Постъплението на въззивните граждански дела за 2021 год. – 166 е с 34 

дела повече от постъпленията през 2020 год. (132) и с 44 повече от постъпленията 

през 2019 год. (122), т. е. през отчетната година е налице тенденция на 

увеличение на постъпленията на въззивни граждански дела.  

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 16, което означава, че има значително намаление спрямо 

предходната 2020 год. – 31 дела и спрямо 2019 год. – 33. 

Намаление се наблюдава и при броя на постъпилите дела по предявени 

исковете по чл. 2 от ЗОДОВ – 14 спрямо 18 през 2020 год. и същия брой през 2019 

год. 

Тенденция за увеличение на постъплението се наблюдава при делата за 

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

ЗЗД – 40 спрямо 21 през 2020 год. и  спрямо 27 през 2019 год. 
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Незначително е увеличението при делата, образувани по исковете за 

неоснователно обогатяване (чл. 55 - 59 ЗЗД) – 12, спрямо 10 през 2020 год. и 16 

през 2019 год. 

През отчетния период се отчита сравнително устойчиво постъпление на 

разгледаните установителни искове по чл. 422 от ГПК – 24 дела, спрямо 21 през 

2020 год. и 20 през 2019 год.  

Устойчива е и тенденцията при разгледаните дела по предявени искове с 

правно основание чл. 124 от ГПК –10, спрямо 11 през 2020 год. и 6 през 2019 год. 

Постъпило през отчетния период е едно дело по чл. 108 от ЗС при същият 

брой – 1 през 2020 год. и 2 за 2019 г.  

Налице е намаление на делата по предявени искове по чл. 135 от ЗЗД – 2, 

спрямо 5 дела през 2020 год. и 2 през 2019 год.    

Постъпили са 6 дела, образувани по предявени искове по чл. 26 от ЗЗД. 

През отчетния период е увеличено постъплението на делата по СК и по ЗЛС 

– 11, спрямо 4 през 2020 год. и 6 през 2019 год. 

Постъпили са също така 2 дела по чл. 200 КТ. 

Незначително увеличение е налице при жалбите по чл. 463 от ГПК срещу 

разпределение на суми по изпълнителни дела – 18, спрямо 15 през 2020 год. и 20 

през 2019 год. 

Запазва се тенденцията за увеличение спрямо предходните две години на 

делата, по които са разгледани мотивирания искания в производство по 

ЗОПДИППД (отм.), ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ – 16, спрямо 12 през 2020 год. и 9 

през 2019 год.  

При въззивните търговски дела – постъпили за 2021 год. са 270 дела 

спрямо 283 през 2020 год. и 216 за 2019 год. Тук следва да се отчете незначително 

намаление спрямо 2020 год. (с 13 дела), което се дължи на обстоятелството, че 

след изменението на чл. 113 от ГПК (ДВ бр. 100/2019 год.) делата за обезщетения 

по реда на Кодекса на застраховането се образуват като граждански. Независимо 

от това, тенденцията при въззивните търговски дела е на увеличения спрямо 

предходните отчетни периоди.  

През отчетния период е налице увеличение на производствата по 

несъстоятелност и свързаните с тях производства (чл. 625 – чл. 657 от ТЗ) – 32, 
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спрямо 23 през 2020 год. и 20 през 2019 год. От тях делата, образувани по 

предявени искове по чл. 647 от ТЗ са 13. 

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

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

Също едно дело е било образувано и през 2020 год. Наличе е тряйна тенденция за 

намаление на делата от този вид спрямо 2019 г. - 25 на брой. 

Значително намаление е налице при производствата по установителни 

искове по чл. 694 от ТЗ – 2, спрямо 11 през 2020 год. и 8 през 2019 год.  

Устойчиво е постъплението на делата, образувани по искове по Кодекса за 

застраховането (чл. 226 от КЗ (отм.) и чл. 432 от КЗ) – 128, спрямо 124 през 2020 

год. и 55 през 2019 год. 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.). 

При делата по чл. 29 от ЗТРРЮЛНЦ постъплението е същото като през 2020 

год. – 1, спрямо 2 през 2019 год.  

През отчетния период са постъпили 43 дела по жалби срещу актове на 

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

от тези през 2020 год. – 19 и през 2019 год. - 29 дела. 

Увеличение е налице в постъплението на дела по чл. 71 и чл. 74 от ТЗ – 9, 

срямо 2 през 2020 год. и 3 през 2019 год. 

Постъпилите въззивни частни граждански и търговски дела през 

отчетната 2021 год. са 472 спрямо 402 през 2020 год. и 605 през 2019 г. Налице е 

увеличение спрямо предходната 2020 год. със 70 дела, но въпреки това, 

тенденцията е за намаление на постъпленията от този вид дела спрямо 

предходните периоди. 

От общо постъпилите 472 въззивни частни дела, 404 са въззивните частни 

граждански дела, а 68 са частни дела по чл. 274 ал. 2 от ГПК. 

Структурата на постъпилите за разглеждане през 2021 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 
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допусне обезпечение на бъдещ или на вече предявен иск – 38, спрямо 50 през 2020 

год. и 67 през 2019 г. 

Постъпилите през 2021 г. дела по чл. 402 от ГПК (отмяна на обезпечение) са 

9, спрямо 5 през 2020 год., а по чл. 407 от ГПК (жалба срещу разпореждане за 

издаване на изпълнителен лист) – 13, спрямо 8 през 2020 год.  

Увеличение 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 – 19, спрямо 15 през 2020 год. и 32 през 2019 г. 

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

от ГПК са 8, спрямо 9 през 2020 год. 

Делата, образувани по частни жалби по чл. 274 ал. 2 от ГПК са 68, спрямо 

104 през 2020 год., по чл. 262 от ГПК – 29, спрямо 15 през 2020 год. 

Налице е значително увеличение при делата по чл. 23, ал. 3 от ГПК за 

определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа предявен иск – 92, 

спрямо 38 през 2020 год. и 81 през 2019 г.  

Делата, които са имали предмет обжалване на определения за прекратяване 

на производството на осн. чл. 129 и чл. 130 от ГПК, са се увеличили – 32, спрямо 

25 през 2020 год. и 63 през 2019 г. 

Броят на делата по чл. 229 от ГПК – 26, е същият като този през 2020 год. и 

е по-висок от постъпилите през 2019 г. – 17 дела. 

Увеличение се отчита при делата по чл. 83, ал. 2 от ГПК – 26, спрямо 14 през 

2020 год. и 40 през 2019 г. 

Няма постъпили дела по чл. 95 ГПК, в сравние с 220 г. – тогава – 4 и спрямо 

10 – през 2019 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. 

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

съдебен изпълнител – 13, спрямо 6 през 2020 год. и 32 през 2019 г. В повечето 

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

прекратени от окръжните съдилища.  

Образуваните дела по жалби срещу актове на окръжни съдилища по чл. 248 

от ГПК са 16.  
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Образувани през годината са 7 дела по молби за бавност спрямо 4 през 2020 

год. и 2 дела през 2019 г. Следователно, тенденцията е за увеличение на този вид 

дела.  

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: 

- Окръжен съд - Велико Търново – 31 несвършени, 109 постъпили или 

общо за разглеждане през 2021 год. 140 дела, спрямо 35 несвършени, 90 

постъпили или общо за разглеждане 125 дела през 2020 год. и 28 несвършени, 80 

постъпили или общо за разглеждане 108 дела за 2019 г.; 

- Окръжен съд - Габрово – 23 несвършени, 68 постъпили или общо за 

разглеждане през 2021 год. 91 дела, спрямо 15 несвършени, 41 постъпили или 

общо за разглеждане 56 дела през 2020 год. и 14 несвършени, 31 постъпили или 

общо за разглеждане 45 дела през 2019 г.;     

- Окръжен съд - Ловеч – 35 несвършени, 57 постъпили или общо за 

разглеждане през 2021 год. 92 дела, спрямо 37 несвършени, 73 постъпили или 

общо за разглеждане 110 дела през 2020 год. и 32 несвършени, 57 постъпили или 

общо за разглеждане 89 за 2019 г.;  

- Окръжен съд - Плевен – 53 несвършени, 96 постъпили или общо 

разглеждане през 2021 год. 149 дела, спрямо 51 несвършени, 104 постъпили или 

общо за разглеждане 155 дела през 2020 год. и 42 несвършени, 92 постъпили или 

общо за разглеждане 134 за 2019 г.;  

- Окръжен съд - Русе – 69 несвършени, 106 постъпили или общо за 

разглеждане през 2021 год. 175 дела, спрямо 36 несвършени, 106 постъпили или 

общо за разглеждане 142 дела през 2020 год. и 35 несвършени, 78 постъпили или 

общо за разглеждане 113 за 2019 г. ; 

- Окръжен съд - Търговище – 1 несвършено – 1 дело за разглеждане    

Обобщени тези статистически данни за въззивните граждански и търговски 

дела показват следното: 212 несвършени дела за 2021 год. спрямо 174 

несвършени дела за 2020 год. и 151 за 2019 г.; постъпили 436 дела през 2021 год. 

спрямо 415 дела през 2020 год. и 338 дела през 2019 г. или общо за разглеждане 

през 2021 год. 648 дела спрямо 589 през 2020 год. и 489 през 2019 г., общо за 
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петте окръжни съдилища в апелативния район. Общата тенденция за съдилищата е 

за увеличение на броя на разглежданите дела. 

В началото на отчетния период е имало 22 висящи несвършени въззивни 

частни дела  (без тези по чл. 274 ал. 2 от ГПК) спрямо 24 висящи несвършени 

въззивни частни дела за 2020 год. и 32 висящи несвършени въззивни частни дела 

за 2019 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 404 дела спрямо 352 през 2020 год. и 582 дела през 2019 г., 

или всичко частните граждански дела - ІІ инстанция за разглеждане са 426 дела 

спрямо 376 през 2020 год. и 614 през 2019 г.  

От останалите в началото на отчетния период несвършени 22 броя частни 

граждански и търговски дела от Окръжен съд – Велико Търново са 5, от Окръжен 

съд - Габрово - 1, от Окръжен съд – Ловеч - 1, от Окръжен съд – Плевен – 9 и от 

Окръжен съд – Русе – 6. 

През 2021 г. в Апелативен съд – Велико Търново са постъпили частни 

граждански и търговски дела втора инстанция общо 472 дела и 7 жалби за бавност 

спрямо 402 дела и 4 жалби за бавност през 2020 год. и 605 и 2 жалби за бавност 

през 2019 г. Налице е увеличение в постъпленията на частни граждански и 

търговски дела втора инстанция в сравнение с отчетеното през предходната 

година. Същата тенденция – на увеличение – се наблюдава и при жалбите за 

бавност. 

В тази бройка (472) следва да отчетем и постъпилите за разглеждане 68 

въззивни частни дела по чл. 274 ал. 2 от ГПК спрямо 50 дела през 2020 год. и 23 

дела през 2019 год. Налице е увеличение на постъпленията на този вид дела и 

спрямо двете предходни години.  

Разпределени по окръжни съдилища постъпилите въззивни частни 

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

както следва:  

- Окръжен съд - Велико Търново – 92 дела спрямо 106 през 2020 год. и 

136 през 2019 г.;  

- Окръжен съд - Габрово – 43 дела спрямо 39 през 2020 год. и 71 през 

2019 г.;  



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021 г.       31/189 

- Окръжен съд - Ловеч – 111 дела спрямо 60 през 2020 год. и 98 през 

2019 г.;  

- Окръжен съд - Плевен – 141 дела спрямо 102 през 2020 год. и 151 през 

2019 г.; 

- Окръжен съд - Русе – 81 дела спрямо 94 през 2020 год. и 140 през 2019 

г.; 

- районни съдилища – 4 дела спрямо 1 през 2020 год. и 7 през 2019 г. 

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 (500 дела), резултатите са, както следва:  

- Окръжен съд - Велико Търново – разгледани 90 от общо за 

разглеждане 98 дела, спрямо разгледани 107 от общо за разглеждане 113 дела 

през 2020 год. и разгледани 132 дела спрямо общо за разглеждане 140 дела през 

2019 г.;  

- Окръжен съд - Габрово – разгледани 44 от общо за разглеждане 45, 

спрямо разгледани 42 от общо за разглеждане 44 през 2020 год. и разгледани 73 от 

общо за разглеждане 88 през 2019 г.; 

- Окръжен съд - Ловеч – разгледани 109 от общо за разглеждане 112, 

спрямо разгледани 61 от общо за разглеждане 62 през 2020 год. и разгледани 103 

от общо за разглеждане 103 през 2019 г.; 

- Окръжен съд - Плевен – разгледани 149 от общо за разглеждане 152, 

спрямо разгледани 95 от общо за разглеждане 106 през 2020 год. и разгледани 159 

от общо за разглеждане 168 за 2019 г.; 

- Окръжен съд - Русе – разгледани 84 от общо за разглеждане 89, спрямо 

разгледани 91 от общо за разглеждане 99 през 2020 год. и разгледани 146 от общо 

за разглеждане 141 през 2019 г. 

- районни съдилища – разгледани 4 от общо за разглеждане 4, спрямо 

разгледани 2 от общо за разглеждане 2 през 2020 год. и разгледани 6 от общо за 

разглеждане 10 през 2019 г.  

Постъпилите през отчетната година жалби за бавност са общо 7 броя, от 

които 4 от Окръжен съд – Велико Търново, 1 от Окръжен съд – Ловеч и 2 от 

Окръжен съд – Русе. 
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Брой дела за разглеждане 
 

 

През отчетната година са постъпили общо въззивни граждански и 

търговски дела – 915, спрямо 821 през 2020 г. и 945 за 2019 г., или налице е 

увеличение с 94 дела в сравнение с предходната година. 

Към бройката на постъпилите за разглеждане дела – 915, от които 21 са 

образувани под нов номер, следва да се прибавят и останалите в началото на 

периода 240 висящи дела, или всичко делата за разглеждане са били 1 155, 

спрямо 1 019 през 2020 г. и 1 137 за 2019 г., т. е налице е увеличение със 136 дела 

спрямо предходната 2020 год. и с 18 спрямо 2019 год.  

Разгледаните въззивни граждански дела през отчетния период са били 

228, спрямо 189 през 2020 год. и 175 през 2019 г., като е налице тенденция за 

увеличение на общия брой разгледани въззивни граждански дела, както спрямо 

предходната година, така и спрямо 2019 год. 

Тенденция на устойчиво увеличение се отчита при разгледаните въззивни 

търговски дела, които през 2021 г. са 420 спрямо 400 през 2020 г. и 314 през 

2019 г. Увеличението на разгледаните въззивни търговски дела спрямо 2020 год. и 

с 20 дела, а спрямо 2019 год. е със 106 дела. 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 500, спрямо 426 през 2020 год., или със 74 дела повече от предходната 

година. Спрямо стоящите за разглеждане през 2019 год. въззивни частни дела – 

646, е налице намаление със 146 дела. 

Наказателни дела 

 

Брой дела за разглеждане към 01.01.2021 год. 
 

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

останали несвършени от предходната година общо 45 наказателни дела при 39 за 

2020 г. и 42 за 2019 г. При сравнителния анализ за три години се констатира 
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минимално увеличение на броя останалите несвършени дела в сравнение с 

предходните две години. Несвършените 45 броя дела по видове са както следва: 33 

въззивни наказателни общ характер дела, 7 въззивни частни наказателни дела, 1 

въззивно административно дело и 4 наказателни дела за възобновяване. 

Традиционно останалите несвършени дела от предходния период са делата, които 

са образувани след 01.11.2021 година, поради наличието на обективни причини за 

приключването им, тъй като липсва технологично време за насрочването и 

разглеждането им до края на годината. При въззивните наказателни общ характер 

дела се отчита по-голям брой останали несвършени дела, което се дължи на 

необходимостта от събиране на допълнителни доказателства при разглеждането им 

във въззивната инстанция по искане на страните или по служебен почин, като най-

вече се налага назначаване на повторни експертизи, чието изготвяне води да 

забавяне на приключването им.  

 

Брой на постъпилите дела  
 

Новопостъпилите през 2021 година наказателни дела са общо 417 при 411 за 

2020 г. и при 412 за 2019 година. Новопостъпилите дела през отчетния период са 

завишени в сравнение с 2020 година и 2019 година.  

Постъпилите през отчетния период въззивни дела от общ характер са 

общо 91 бр. при 82 за 2020 г. и при 101 броя за 2019 година.  

Постъпилите през 2021 година въззивни частни наказателни дела са 227 

бр. при 253 за 2020 г. и при 222 за 2019 година.  

Новопостъпилите въззивни частни наказателни дела по чл. 243 НПК са 32 

при 25 за 2020 г. и 20 за 2019 година.  

През отчетния период са постъпили 3 бр. въззивни административни 

наказателни дела при 4 бр. за 2020 г., като за 2019 г. няма постъпили такива. 

Постъпилите през 2021 г. дела за възобновяване са 64 при 47 броя за 

2020 година и при 69 за 2019 година.  

При анализа на постъплението на наказателни дела по видове през 

отчетната 2021 година се отчита увеличение на общия брой постъпили дела в 

сравнение с предходните две години, когато е констатирана трайна тенденция на 

намаляването им както като общ брой, така и по видове. През 2020 година и 2019 

година е констатирано намалено постъпление на въззивните дела от общ характер 
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и на наказателните дела за възобновяване, като при вторите от тях е отчетен по-

голям спад на новообразуваните такива. През 2021 г. е увеличен броя на 

постъпилите въззивни наказателни дела от общ характер, на тези по чл. 243 НПК и 

по исканията за възобновяване. При новообразуваните частните наказателни дела 

ІІ инстанция през 2020 година е отчетено рязко увеличение в сравнение с 

предходните години, докато през отчетната година броя на новопостъпилите 

такива е намален, като се доближава към стойностите от 2019 година.  

Броят на новопостъпилите въззивни дела от общ характер през 2021 година 

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

следва:  

От Окръжен съд - Велико Търново са постъпили 17 при 10 дела за 2020 

г. и при 21 дела за 2019 година. Броят на постъпилите дела от този съд е 

променлив. За 2020 г. е отчетено рязко намаляване броя на постъпилите въззивни 

наказателни дела от общ характер в сравнение с 2019 години. През 2021 година се 

отчита отново увеличение в постъплението в сравнение с предходната година. 

От Окръжен съд - Габрово са постъпили общо 6 дела при 16 дела за 2020 

година и при 11 дела за 2019 г. Тук се отчита променлива тенденция в 

постъплението на този вид дела в сравнение с предходните две години. За 2020 г. 

е отчетено увеличение в броя на новообразуваните дела в сравнение с 

предходните две години, докато през отчетната година се отчита рязко намаляване 

в сравнение с предходната година. 

От Окръжен съд - Ловеч са постъпили 17 дела при 11 дела за 2020 г. и  14 

дела за 2019 година. При съпоставката за периода от три години се отчита 

променлива тенденция в постъплението на този вид дела. За отчетната година се 

констатира увеличение в сравнение с предходните 2020 г. и 2019 г.  

От Окръжен съд - Плевен са постъпили 32 дела при 17 дела за 2020 г. и 

при 30 дела за 2019 година. При съпоставката се отчита рязко увеличение на 

новообразуваните дела от този вид спрямо 2020 година, което е почти два пъти, 

като са достигнати стойностите от предходните години. 

От Окръжен съд - Русе са постъпили 21 дела при 32 дела за 2020 г. и при 

25 броя за 2019. Тук също се отчита променлива тенденцията в постъплението на 

този вид дела. През 2020 година е отчетено увеличаване боря на постъпилите 
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дела. През 2021 г. се констатира намаляване броя им както в сравнение с 2019 г., а 

още по-голямо в сравнение с 2020 г.  

Сравнителния анализ на новообразуваните дела по окръжни съдилища води 

до извод, че образуваните делата срещу съдебни актове на Окръжен съд – Плевен, 

Окръжен съд – Велико Търново и Окръжен съд - Ловеч бележат тенденция към 

увеличение. За изминалата година са намалени образуваните такива срещу актове 

на Окръжните съдилища в Русе и Габрово. 

През 2021 година 71 от въззивните дела от общ характер са били образувани 

по жалби на страните и 23 по протест на прокурора от съответната Окръжна 

прокуратура. По съдилища тези данни са разпределени както следва: 

Окръжен съд - Велико Търново – по 11 жалби и по 6 протеста; 

Окръжен съд - Габрово – по 3 жалби и по 3 протеста; 

Окръжен съд - Ловеч – по 13 жалби и по 4 протеста; 

Окръжен съд - Плевен – по 26 жалби и по 6 протеста; 

Окръжен съд - Русе – по 18 жалби и по 3 протеста; 

Окръжен съд - Бургас – по протест; 

Постъпилите за разглеждане въззивни наказателни дела от общ характер 

разпределени по вид са както следва: 

По Глава ІІ от НК „Престъпления против личността” за 2021 година са 

постъпили общо 28 при 25 дела за 2020 година и при 37 дела за 2019 година. От 

тях за извършени престъпления по чл. 115 – 116 НК са постъпили 8 при 14 броя 

дела за 2020 година и при 19 броя за 2019 година.  

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

непредпазливост” са постъпили общо 13 дела при 5 дела за 2020 година и при 11 

броя за 2019 година. При съпоставката на данните се констатира променлива 

тенденция при постъплението на този вид дела. При сравнителния анализ за 

периода от три години се констатира трайна тенденция на намаляване общия брой 

на новообразуваните дела за извършени престъпления  по чл. 115 - 116 НК за 

отчетната година в сравнение с предходните такива. При престъпленията по чл. 

123 - 124 НК се отчита рязко увеличение в постъплението в сравнение с 2020 

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

дела за 2019 година. По чл. 149 - 152 НК „Разврат” е постъпила само едно  дело 

при 2 дела за 2020 г. и 5 броя за 2019 година.  

По Глава V от НК „Престъпления против собствеността” са постъпили за 

разглеждане общо 7 дела при 8 дела за 2020 година и 8 дела за 2019 година. В 

сравнение с предходната година се констатира запазване на стойностите от 

предходните години. През 2021 година за извършени престъпления по чл. 199 НК 

са постъпили 5 дела при 5 дела за 2020 година и 7 дела за 2019 година. През 

отчетната година няма постъпили дела за извършени престъпления по чл.203 НК 

при едно дело за 2020 година, като за 2019 година няма постъпили такива. За 2021 

г. има постъпило само едно дело за извършено престъпление по чл. 212 ал.5 НК, 

като за 2020 година и 2019 година също са постъпили само по едно дело по чл. 

212, ал. 5 НК. За отчетната година има постъпило едно дело за извършено 

престъпление по чл.213 а -214 НК, като за 2020 година и 2019 година няма 

постъпили дела за престъпления по чл. 213а НК и по чл. 214 НК. 

По Глава VІ от НК – „Престъпления против стопанството” са постъпили 

за разглеждане общо 13 дела при 6 дела за 2020 година и 11 дела за 2019 година. 

За 2021 година има постъпило само едно дело за извършено престъпление по чл. 

242 НК, като за 2020 година и през 2019 година няма постъпили такива дела. За 

2021 г. постъпилите дела за извършени престъпления против паричната и 

кредитната система по чл. 243 - 252 НК са общо 11 при 6 за 2020 година и 11 за 

2019 година. 

По Глава VІІ от НК – „Престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителна система” по чл. 253 – 260 НК за 2021 година са постъпили за 

разглеждане 5 дела при 7 броя за 2020 година и 9 дела за 2019 година. При 

сравнителния анализ се констатира трайна тенденция на намаляване 

постъплението на тези дела през периода от три години. 

По Глава VІІІ от НК – „Престъпления против дейността на държавните 

органи и обществени организации” са постъпили за разглеждане общо 10 дела 

при 5 дела за 2020 година и 9 дела за 2019 година. Налице е увеличаването им за 

последната година в сравнение с предходните две години през отчетния период. За 

2021 година за извършени престъпления по чл. 277 - 278 НК има постъпили две 

дела. За 2020 година няма постъпили такива дела, като за 2019 година също са 
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постъпили 2 дела. По чл. 282 НК -285 НК „Престъпления по служба” е постъпило 

само едно дело, както и за 2020 година е постъпило само едно дело. За 2019 

година са постъпили 2 дела. По чл. 301 – 307а НК „Подкуп” са постъпили за 

разглеждане 7 дела при 4 дела за 2020 година и 5 дела за 2019 година.  

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

дела през отчетния период.  

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

спокойствие” не са постъпвали дела за разглеждане през 2021 година, както и 

през 2019 и 2020 година също няма постъпление на такива дела.  

По Глава ХІ от НК – „Общоопасни престъпления” са постъпили за 

разглеждане общо 28 дела при 30 дела за 2020 година и при 27 през 2019 година. 

От тях няма образувани дела за извършено престъпление по чл. 330 НК, като има 

образувано само по едно дело за 2020 г. и за 2019 година.  

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

постъпили 27 дела при 24 броя за 2020 година и при 21 броя за 2019 година. При 

този вид дела е променлива тенденцията в постъплението. За 2019 година е 

отчетено рязко намаление на броя постъпили дела за разглеждане за извършени 

транспортни престъпления в сравнение с предходните години. За 2020 г. се 

констатира увеличение с сравнение с предходната година, която тенденция 

продължава и през 2021 година. 

През 2021 година е образувано само едно дело за извършени престъпления 

по чл. 354а НК при 5 дела за 2020 година, както и за 2019 година. 

През 2021 година няма образувани дела за извършени престъпления по чл. 

357 НК. За 2020 година е образувано само едно дело. През 2019 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 2021 година са 91 броя при 82 броя за 2020 година и при 101 дела за 

2019 година. За 2019 година е отчетено намаление в сравнение с предходните 

години, който процес продължава и през 2020 година, за която се констатира спад 

в постъплението в сравнение с предходните две години. През отчетната година има 

увеличение на броя постъпили въззивните наказателни дела от общ характер. 
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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 

окръжните съдилища в Апелативния район и на значителния брой дела, които 

приключват със споразумение и не подлежат на въззивен контрол. 

През 2021 година са постъпили общо 227 въззивни частни наказателни 

дела при 253 за 2020 година и 222 за 2019 година. При сравнителния анализ се 

отчита променлива тенденция на постъплението при този вид дела. 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 се 

констатира отново намаляване в броя на постъпилите дела от този вид. 

През 2021 година са постъпили общо 32 въззивни частни наказателни 

дела по чл. 243 НПК при 25 за 2020 г. и 20 броя за 2019 година. При 

сравнителния анализ се отчита тенденция на увеличение на постъплението на този 

вид дела спрямо предходните години. За 2020 година е констатирано увеличение в 

сравнение с 2019 година и достигане същия брой за 2018 година. През 2021 г. 

продължава увеличението на броя постъпили дела в сравнение с предходните две 

години. 

През 2021 година са постъпили 3 броя въззивни административни 

наказателни дела при 4 за 2020 г. За 2019 година няма постъпили такива. 

През 2020 година са постъпили 64 дела за възобновяване при 47 за 2020 

година и 69 за 2019 година. При този вид дела е констатирана трайна тенденция на 

намаление в постъпленията за предходните години, като се отчита по-малък брой 

новообразувани дела от този вид за разглеждане за всяка следващата година 

спрямо предходната такава. През 2021 г. има увеличение броя на постъпилите 

дела от този вид, като се достигат стойностите от 2019 година. 

През 2021 година по чл. 64 НПК са постъпили и са решени 46 при 75 дела за 

2020 година и 39 дела за 2019 година. По чл. 65 НПК са образувани 34 дела при 54 

дела за 2020 година и 34 дела за 2019 година. Общият брой на постъпили за 

разглеждане дела от този вид за отчетната 2021 година са 80 броя при 129 за 2020 

година и 73 за 2019 година. За 2020 година е отчетено рязко увеличение в 

постъплението на делата по чл. 64 НК и по чл. 65 НПК в сравнение с предходната 
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година. За 2021 година се констатира намаление в постъплението в сравнение с 

2020 година, като стойностите са по-високи в сравнение с 2019 година. 

 

Брой дела за разглеждане 
 

През 2021 г. във Великотърновският апелативен съд са стояли за 

разглеждане общо 462 наказателни дела, от които 124 бр. въззивни наказателни 

общ характер дела, 233 бр. въззивни частни наказателни дела, 33 бр. частни 

наказателни дела по чл. 243 НПК, 4 бр. административно наказателни дела и 68 

броя наказателни дела за възобновяване. Общия брой наказателни дела за 

разглеждане през 2021 година е бил с 12 дела по-вече спрямо 2020 година и с 8 

дела по-вече спрямо 2019 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 2021 г. се отчита по-голям брой на разгледаните наказателни дела, 

което се дължи на увеличеното постъпление на въззивните дела от общ характер, 

на въззивните частни дела по чл.243 НПК и на делата за възобновяване. 

През отчетния период, заедно с останалите несвършени от предходния 

период 33 дела и постъпилите 91 дела, са стояли за разглеждане 124 въззивни 

наказателни общ характер дела при 101 за 2020 година и 133 за 2019 година. 

При съпоставката за сравнителния период за три години се констатират 

променливи стойности, като през 2020 г. е отчетено рязко намаление броя на 

разгледаните дела от този вид в сравнение с предходната година. През 2021 г. се 

отчита увеличаване на броя разгледаните наказателни дела от общ характер, като 

се доближава до стойностите от 2019 г. 

В съда през отчетния период са постъпили 227 частни въззивни 

наказателни дела и с останалите висящи 6 броя, делата за разглеждане от този 

вид са били 233 при 264 за 2020 година и 225 за 2019 година. За предходната 

година е отчетено рязко увеличение в броя на делата в сравнение с 2019 г. През 

2021 г. отново се отчита намаляване броя на постъпилите и разгледани дела по 

чл.64 НПК и чл.65 НПК. 
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По чл. 243 от НПК са постъпили 32 дела, като са разгледани 33 дела при 26 

за 2020 година и 20 дела за 2019 година. 

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

които са стояли за разглеждане през отчетната година е 266 при 290 броя дела за 

2020 година и 245 дела за 2019 година.  

През отчетния период са стояли за разглеждане 4 административно 

наказателните дела при 4 за 2020 година, а през 2019 година няма разгледани 

такива. 

През отчетната година са разгледани 68 наказателни дела за 

възобновяване при 55 за 2020 година и 76 за 2019 година. 

Постъпилите и разгледани дела по частни жалби и протести по съдилища са 

както следва: 

От Окръжен съд - Велико Търново са постъпили 28 бр. и са решени 27 

бр. дела; 

От Окръжен съд - Габрово са постъпили и са решени 13 бр. дела; 

От Окръжен съд - Ловеч са постъпили и са решени 48 бр. дела; 

От Окръжен съд - Плевен са постъпили 105 и са решени 103 бр. дела; 

От Окръжен съд - Русе са постъпили 65 и са решени 70 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. 

2019 133 225 20 0 76 

2020 101 264 26 4 55 

2021       124                       233                        33                                             4        68 

 

При анализира на горните цифри може да бъде направен извод, че за 

отчетната година се констатира увеличаване броя на наказателните делата за 

разглеждане, което се дължи на по-големия брой новообразувани въззивни 

наказателни дела от общ характер, на въззивните частни дела по чл. 243 НПК и  на 

делата за възобновяване.  
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ІІ.2. Свършени дела.  

Граждански и търговски дела 

 

От разгледаните през отчетната година 1 155 общо въззивни граждански 

и търговски дела са свършени 974 дела, спрямо 779 свършени дела от общо 

1 019 дела през 2020 г. и 939 свършени дела от общо 1 137 общо въззивни 

граждански и търговски дела през 2019 г. или, налице е тенденция на увеличение 

на свършените дела в сравнение с предходните години. 

От стоящите за разглеждане 228 въззивни граждански дела са свършени 

160, от които 107 дела в тримесечен срок, което представлява 67 %. През 2020 

год. от общо 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 %. От тези данни е 

видно, че е налице увеличение на свършените дела в тримесечен срок спрямо 2020 

год. с 20 %, а спрямо 2019 г. - с 25 %. 

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 98 дела спрямо 75 дела през 2020 год. и 65 

дела през 2019 г. 

От стоящите за разглеждане през 2021 г. 420 въззивни търговски дела са 

свършени 327 дела, от тях в тримесечен срок са приключили 170 дела, което 
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представлява 52 %. За сравнение през 2020 год. от общо стоящите за разглеждане 

400 въззивни търговски дела са свършени 250 дела, от тях в тримесечен срок са 

приключили 106 дела, което представлява 42 %. През 2019 г. от общо 

разгледаните 314 въззивни търговски дела са свършени 197 дела, от тях в 

тримесечен срок са приключили 78 дела, което представлява 40 %. Налице е 

увеличение на процента на свършените дела спрямо 2020 год. – с 10 %, а спрямо 

2019 год. – с 12 %. 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.  

Обжалвани са били актовете по 202 дела, спрямо 114 дела през 2020 год. и 

86 дела през 2019 г.  

През отчетния период са приключили 480 въззивни частни граждански и 

търговски дела, спрямо 398 въззивни частни граждански и търговски дела през 

2020 год. и 622 въззивни частни граждански и търговски дела през 2019 г. Налице 

е увеличение – с 82 дела спрямо 2020 год., но спрямо 2019 год. намалението е със 

142 дела. Продължава тенденцията за увеличение при жалбите за бавност – 7 

спрямо 4 през 2020 год. и 2 през 2019 г. Всички дела по жалби за бавност са 

свършени в тримесечен срок. 

Всички 480 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 2021 год. в Апелативен съд – Велико Търново са свършени 974 въззивни 

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

дела, от които 764 дела са приключили в тримесечен срок, което представлява 78 

%. През 2020 год. 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 
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въззивни граждански и търговски дела, от които 751 дела приключени в 

тримесечен срок, което представлява 80 %. Следва да се отбележи, че през 

отчетната година процентът на свършените в тримесечен срок дела е увеличен със 

5 пункта спрямо 2020 год. 

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:  

- 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.  



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021 г.       44/189 

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 2021 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 462 наказателни дела за разглеждане са 

свършени 412 дела, от които 353 дела в тримесечен срок от образуването им, 

което представлява 86 % при 450 за 2020 година, от които 405 в тримесечен срок 

(89 %) и 454, от които 415 или 91 % в тримесечен срок през 2019 г. Констатира се 

тенденция на намаляване броя на приключените дела в срок от три месеца. 

От разгледаните през отчетната година 124 въззивни наказателни общ 

характер дела са свършени 91 бр. От тях 46 дела са решени в срок до три месеца, 

което представлява 51 %. Основна причина за по-ниския процент на приключени в 

тримесечен срок дела през изминалата година се явява необходимостта от 

откриване на съдебно следствие по голям брой дела при разглеждането им 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 233 въззивни частни наказателни дела са свършени 

230 броя, от които 228 дела в тримесечния срок или 99 %. По тези дела бързината 

на производството е постоянна величина в тригодишния период - 99 % през 2020 

г. (258 към 255) и 99 % (225 - 2214) през 2019 г.   

Делата по чл. 243 НПК са разгледани 33 бр., от които са свършени 31 бр., 

като всичките са в тримесечен срок или 100 %. Такава е тенденцията през 

последните три години.  

От разгледаните през 2021 година 68 наказателни дела за възобновяване са 

свършени 58 броя дела, като 47 броя от тях са в тримесечен срок или 81 %.  
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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. 

 

ІІ. 2.1. Брой на решените дела с акт по същество – анализ по 

видове. 

Граждански и търговски дела 

 

От свършените през отчетната година 974 дела с акт по същество са 

приключили 883 дела, което съставлява 91 % и са прекратени 91 дела, т. е. само 9 

%. За сравнение през 2020 год. от общо свършените 779 дела с акт по същество са 

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

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. Данните сочат, че е 

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

следваща година. 

През отчетната 2021 год. от свършените 160 въззивни граждански дела с 

акт по същество са приключили 154 дела. През 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.  

От свършените 327 въззивни търговски дела с акт по същество са 

приключили 282 дела. За сравнение през 2020 год. от свършените 250 въззивни 

търговски дела с акт по същество са приключили 235. През 2019 год. от 

свършените 197 въззивни търговски дела с акт по същество са приключили 185.   

От свършените 480 въззивни частни дела – граждански и търговски, с акт 

по същество са приключили 440. През 2020 год. свършените въззивни частни дела 

са 399, от тях с акт по същество са приключили 368. През 2019 год. свършените 

дела са 622, от които с акт по същество – 585.  

С акт по същество са приключили всички жалби за бавност.   

От решените с акт по същество 436 въззивни граждански и търговски 

дела (без частни граждански и търговски дела), 250 са приключили с резултат 

решението на първата инстанция потвърдено, което представлява 57.34 %. През 
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2020 год. от решените с акт по същество 350 въззивни 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 %. Налице 

е намаление на потвърдените съдебни актове, обжалвани пред въззивната 

инстанция.  

Налице е увеличение на  изменените от въззивната инстанция съдебни 

актове. Изменени отчасти са решенията по 129 дела, спрямо 75 дела през 2020 

год. и 58 дела през 2019 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. 

Приблизително същите са данните за отменените съдебни актове спрямо 

предходната година. През 2021 год. са отменени изцяло актовете по 45 дела и е 

постановен акт по съществото на спора,което представлява 10 % от свършените с 

акт по същество (436), спрямо 41 дела през 2020 г. и 33 дела през 2019 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 12 дела през 2021 год., спрямо 4 дела през 2020 год. и 6 през 2019 год. 

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

увеличение. Тези дела представляват 3 % от общия брой дела с постановен акт по 

същество (436), спрямо 1 % за 2020 год. (общия брой дела с постановен акт по 

същество 350) и 2 % за 2019 год. Данните сочат на значително увеличение на 

делата, по които 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.  
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Анализът на резултатите от въззивния проверка на решенията на окръжните 

съдилища от района на апелативния съд, води до извода, че през отчетната 2021 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 2021 год. стоялите за разглеждане дела, постъпили от Окръжен съд – 

Велико Търново – 140 въззивни граждански и търговски дела и 98 въззивни 

частни граждански и търговски дела и 4 жалби за бавност. През 2020 год. стоялите 

за разглеждане дела, постъпили от Окръжен съд – Велико Търново са 125 въззивни 

граждански и търговски дела и 99 въззивни частни граждански и търговски дела и 

3 жалби за бавност, а през 2019 г. стоялите за разглеждане дела от този съда са 

108 въззивни граждански и търговски дела и 140 въззивни частни граждански и 

търговски дела, вкл. и 1 жалба за бавност. Спрямо предходната година е налице 

увеличение в постъплението на въззивните граждански и търговски дела и същото 

постъпление при въззивните частни дела. През отчетния период са свършени 100 

дела и са останали несвършени 40 дела. През 2020 год. от стоялите за разглеждане 

125 въззивни граждански и търговски дела са свършени 94 дела и са останали 

несвършени 31 дела, а през 2019 г. от стоялите за разглеждане 108 въззивни 

граждански и търговски дела са свършени 73 дела и са останали несвършени 35 

дела. От стоящите за разглеждане 98 частни жалби, вкл. и по чл. 274, ал. 2 от ГПК, 

са разгледани 90 и в края на периода са останали несвършени 8. През 2020 год. са 

разгледани 107 частни жалби, вкл. и по чл. 274, ал. 2 от ГПК, и в края на периода 

са останали несвършени 6, а през 2019 г. са разгледани 132 частни жалби и в края 

на периода са останали 7 несвършени. През 2021 год. от свършените със съдебен 

акт по същество 100 въззивни граждански и търговски дела, потвърдени са 39 акта, 

което представлява 39.00 %. През 2020 год. от свършените със съдебен акт по 

същество 94 въззивни граждански и търговски дела, потвърдени са 56 акта, което 

представлява 59.57 %, а за 2019 г. от свършените със съдебен акт по същество 73 

въззивни граждански и търговски дела, потвърдени са 46, което представлява 

63.01 %. Решението е отменено изцяло по 7 дела, спрямо 10 дела през 2020 год. и 

2 дела за 2019 г. Решението е изменено отчасти по 36 дела, спрямо 21 дела през 
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2020 год. и 16 дела през 2019 г. През отчетния период има обезсилени решения по 

2 дела, спрямо същия брой през 2020 год. и 1 дело за 2019 год. Прекратени са 16 

дела, спрямо 5 дела през 2020 год. и 8 дела за 2019 год. Останалите несвършени 

дела са 40 дела, спрямо 31 за 2020 год. и 35 за 2019 год. Разгледани са е 4 жалби 

за бавност, които са оставени без уважение. 

През 2021 год. са стояли за разглеждане дела, постъпили от Окръжен съд 

– Габрово – 91 въззивни граждански и търговски дела и 45 въззивни частни 

граждански и търговски дела. 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, а през 2019 г. са стояли за 

разглеждане дела постъпили от този съда – 45 въззивни граждански и търговски 

дела и 78 въззивни частни граждански и търговски дела. От проверените дела с 

произнасяне по същество са приключили 68 съдебни решения и са останали 

несвършени 23. От приключилите с произнасяне по същество 68 съдебни решения 

потвърдени са 39 акта, което представлява 57.35 %. През 2020 год. от проверените 

и приключили с произнасяне по същество 33 съдебни решения, потвърдени са 24 

акта, което представлява 72.72 %, а през 2019 г. от общо постановените 30 

съдебни решения, потвърдени са 23 решения, което представлява 76.66 %. 

Отчасти изменени през 2021 год. са 15 акта, спрямо 2 акта през 2020 год. и 5 акта 

през 2019 г. Изцяло отменени са 4 акт, спрямо 5 акта през 2020 год. и 2 през 2019 

г. Обезсилено е 1 решение. Прекратени са 9 дела. Останалите несвършени дела са 

23. Няма постъпили жалби за бавност. Разгледани са 44 частни жалби, а в края на 

периода е останала неразгледана 1 частна жалба. През 2020 год. са разгледани 42 

частни жалби, а в края на периода са останали неразгледани 2 жалби, а пред 2019 

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

период са 5.  

През 2021 г. са стояли за разглеждане дела, постъпили от Окръжен съд – 

Ловеч – 92 въззивни граждански и търговски дела и 112 въззивни частни 

граждански и търговски дела. 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, а през 2019 г. са стояли за 

разглеждане дела, постъпили от този съд – 89 въззивни граждански и търговски 

дела и 105 въззивни частни граждански и търговски дела. От проверените 92 
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въззивни граждански и търговски дела с произнасяне по същество са приключили 

67 дела. От тях потвърдени са 37 решения, което представлява 55.22 %. През 2020 

год. от приключилите с произнасяне по същество 75 решения, потвърдени са 48 

решения, което представлява 64.00 %, а през 2019 г., от приключили с 

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

представлява 44.23 %. По 16 дела решенията са изменени, спрямо 13 дела за 2020 

год. и 10 дела за 2019 г. Изцяло отменени са 5 решения спрямо 9 решения за 2020 

год. и 12 за 2019 г. Обезсилени са 2 решения, през 2020 год. не е имало 

обезсилени решения. Прекратени са 7 дела спрямо 5 дела през 2020 год. Останали 

несвършени в края на отчетния период са 25 въззивни граждански и търговски 

дела. Постъпила е една жалба за бавност, която е уважена. Разгледани са 109 

частни жалби, спрямо 61 частни жалби през 2020 год. и 103 през 2019 г. Останали 

неразгледани в края на отчетния период са 3 въззивни частни дела.  

През 2021 г. са стояли за разглеждане дела, постъпили от Окръжен съд – 

Плевен – 149 въззивни граждански и търговски дела и 152 въззивни частни 

граждански и търговски дела. 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, а през 2019 г. са стояли за 

разглеждане дела, постъпили от този съд, 134 въззивни граждански и търговски 

дела и 163 въззивни частни граждански и търговски дела. От проверените през 

2021 год. и приключили с произнасяне по същество 116 дела, потвърдени са 56 

решения, което представлява 48.28 %. През 2020 год. от приключените с 

произнасяне по същество 102 решения, потвърдени са 56, което представлява 

54.90 %, а за 2019 г. от проверените и приключили с произнасяне по същество 83 

решения, потвърдени са 48, което представлява 57.83 %. Изменени са решенията 

по 35 дела, спрямо 26 дела през 2020 год. и 21 дела през 2019 г., по които 

решенията са изменени. Изцяло са отменени 15 решения, спрямо 10 решения през 

2020 год. и 7 през 2019 г. Обезсилено е 1 съдебно решение спрямо същия брой 

обезсилени решения през 2020 год. С прекратяване на производството са 

приключили 9 дела, спрямо същия брой през 2020 год. Останали са несвършени 33 

дела. Не са постъпили жалби за бавност. През 2021 год. са разгледани 149 частни 

жалби, спрямо 95 частни жалби през 2020 год. и 159 частни жалби през 2019 г. 

Останали неразгледани в края на отчетния период са 3 дела. 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021 г.       50/189 

През 2021 г. са стояли за разглеждане дела, постъпили от Окръжен съд – 

Русе – 175 въззивни граждански и търговски дела и 89 въззивни частни 

граждански и търговски дела. 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, а през 2019 г. са стояли за 

разглеждане дела, постъпили от този съд, 113 въззивни граждански и търговски 

дела и 151 въззивни частни граждански и търговски дела. От проверените и 

приключили с произнасяне по същество 135 дела, потвърдени са решенията по 78 

от делата, което представлява 57.77 %. През 2020 год. от приключилите с 

произнасяне по същество 73 дела, потвърдени са решенията по 46 от делата, което 

представлява 63.01 %, а през 2019 г. от приключилите по същество 77 дела, 

потвърдени са решенията по 55, което представлява 71.42 %. През 2021 год. са 

изменени решенията по 27 дела, спрямо 13 дела, по които са изменени решенията 

през 2020 год. и 6 през 2019 г. Изцяло отменени са 14 акта, спрямо 7 акта през 

2020 год. и 10 през 2019 г. Обезсилени са 6 решения, спрямо 1 обезсилено 

решение през 2020 год. С прекратяване на производството са приключили 10 дела, 

спрямо 6 дела през 2020 год. Останали са несвършени в края на отчетния период 

40 въззивни граждански и търговски дела. Разгледани са 84 частни жалби, спрямо 

91 частни жалби през 2020 год. и 146 частни жалби за 2019 г. Останали 

неразгледани в края на отчетния период са 5 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 

на правораздаване от всички окръжни съдилища на територията на апелативния 

район, като това важи в най-голяма степен за Окръжен съд – Русе.  
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Наказателни дела 

 

         От свършените през отчетната година 412 дела акт по същество е постановен 

по 393 или 95 % при 98 % за 2020 г. и 96 % за 2019 година.  

От решените 91 въззивни общ характер дела с акт по същество са 

приключени 85, което е 93 % при 67 към 68 или 99 % за 2020 година и при 113 към 

114, което е 99 % за 2019 година. 

През отчетната година са свършени 230 въззивни частни наказателни 

дела, като от тях 223 са решени с акт по същество или 97 % при  98 % за 2020 

година и 96 % за 2019 година. 

При въззивните частни наказателни дела по чл. 243 НПК са решени с 

акт по същество 29 бр. от общо свършените 31 дела или 95 % при 92 % за 2020 г. 

и 100 % за през 2019 година.  

От тях с определение, с което съдебните актове на окръжните съдилища са 

потвърдени са приключени 20 дела и по 9 дела съдебните актове на окръжните 

съдилища са отменени. По две дела е прекратено производството. Процентът на 

потвърдените съдебни актове е 68 % при 65.22 % за 2020 година и 73.68 % за 

2019 година. 

През отчетната година от решените 58 дела за възобновяване са 

приключили с акт по същество 55 дела или 93 %. През 2020 г. от решените 51 дела 

за възобновяване са приключили с акт по същество 49 или 96 %. През 2019 г. от 

решените 68 дела за възобновяване са приключили с акт по същество 61 или 90 %. 

По 21 дела искането е оставено без уважение и по 34 дела искането за 

възобновяване е уважено.  

За сравнение през предходната 2020 г. са свършени 51 броя дела, като 43 

броя от тях в тримесечен срок или 84 %. От свършените дела от този вид по 20 

дела искането е оставено без уважение и по 29 дела искането за възобновяване е 

уважено. През  2019 г. са свършени 68 броя дела, като 67 броя от тях в тримесечен 

срок или 99 %. От свършените дела от този вид по 33 дела искането е оставено без 

уважение и по 28 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: 
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Окръжен съд - Велико Търново – от общо свършените 16 дела присъдата 

е потвърдена по 4 от тях, по 3 бр. присъдата е изменена, по 4 дела присъдата е 

отменена изцяло и делото е върнато за ново разглеждане, по 1 дело присъдата е 

отменена и е постановена нова присъда. По 4 дела е прекратено производството. 

Окръжен съд - Габрово – от свършените 9 дела по 7 от тях присъдата е 

потвърдена, по 1 дела е изменена присъдата, по 1 дело е отменена присъдата  и 

делото е върнато за ново разглеждане.  

Окръжен съд - Ловеч – от свършените общо 14 дела по 7 дела е 

потвърдена присъдата, като по 2 дела е изменена присъдата. По 2 дела е отменена 

изцяло присъдата, като делото е върнато за ново разглеждане. По 2 дела 

присъдата е отменена и е произнесена нова присъда. По едно дело е прекратено 

производството. 

Окръжен съд - Плевен – от свършените общо 26 дела по 7 от тях  е 

потвърдена присъдата, по 14 дела е изменена присъдата, по 2 дела е отменена 

изцяло присъдата и делото е върнато за ново разглеждане, а по 2 дела е 

произнесена нова присъда. По едно дело е прекратено производството. 

Окръжен съд - Русе – от общо свършените 28 бр. дела по 9 от тях са 

потвърдени присъдите, по 12 дела съдебния акт е изменен, по 4 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. 

Решени със съдебен акт по същество са общо 85 въззивни наказателни дела 

от общ характер и една въззивно дело от административен характер. От тях са 

потвърдени присъдите и решенията на Окръжните съдилища по 34 дела или 39 % 

при 31 % за 2020 година и 38 % за 2019 година. 

Изменени са съдебните актове по 32 дела или 37 % при 40 % за 2020 

година и 40 % за 2019 година.  

Отменените съдебни актове са общо 20 дела или 23 % при 29 % за 2020 

година и  22 %  за 2019 година. 

По 7 дела е прекратено производството по делото. 

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 
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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. 

 

ІІ. 2.2. Брой прекратени дела – причини 

Граждански и търговски дела 

 

Прекратените въззивни граждански и търговски дела през 2021 год. са 

91 при общо свършени 974 дела, което представлява 9 %, спрямо прекратени 57 

при общо свършени 779, или 7 % през 2020 год. и 60 прекратени дела при общо 

свършени 939, или 6 % през 2019 год. 

От свършените през 2021 год. 160 въззивни граждански дела, 

прекратени са производствата по 6 дела, спрямо 12 прекратени дела от общо 

свършени 127 въззивни граждански дела през 2020 год. и 11 прекратени дела от 

общо свършени 118 дела през 2019 год. 

От свършените през 2021 г. 327 въззивни търговски дела, прекратени са 

производствата по 45 дела, спрямо 15 прекратени дела от общо свършени 250 

въззивни търговски дела през 2020 год. и 12 прекратени от общо 197 въззивни 

търговски дела  през 2019 год.   

Прекратените през 2021 г. въззивни частни дела са 40 срещу 30 през 

2020 год. и 37 през 2019 год.  

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.  
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Наказателни дела 

 

          През отчетния период са свършени 412 наказателни производства, като 

са прекратени само 19 дела, което представлява едва 4.6 % от всички свършени 

дела. 

От всичко свършени 91 въззивни наказателни общ характер дела са 

прекратени производствата по 6 от тях, което е 6.6 %.  

От общо свършените 230 въззивни частни наказателни дела през 

годината са прекратени само 7 от тях или 3 %. 

При общо свършените 31 частни наказателни дела по чл. 243 НПК, са 

прекратени производствата само по две дела или 6 %. От общо свършените 58 

дела за възобновяване са прекратени само 3 бр., което е 5 %.  

 

ІІ. 3. Висящи дела в края на отчетния период. 

Граждански и търговски дела 

 

В края на отчетния период несвършени са останали 181 въззивни 

граждански и търговски дела, който показател бележи намаление в сравнение с 

предходните години: 240 останали несвършени граждански и търговски дела през 

2020 год. и 198 през 2019 год., което най-вече се дължи на големия брой 

постъпили дела през м. ноември и м. декември дела - 115. 

Най-много останали несвършени през отчетния период в сравнение с 

предходните години са въззивни търговски дела – 93, спрямо 150 през 2020 

год. и 117 през 2019 год., което се дължи на най-големия брой постъпили дела от 

този вид. 

Намаление се отчита и при останалите несвършени през отчетния период 

въззивни частни граждански и търговски дела – 20 спрямо 22 през 2020 год. 

и 24 през 2019 год.  

Останали висящи в края на периода са били и 68 въззивни граждански 

дела. Налице е тенденция за увеличаване – през 2020 год. останалите несвършени 

въззивни граждански дела са 62, а през 2019 год. - 57.   



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021 г.       55/189 

Тук следва да се отбележи факта, че в периода 01.12.2021 г. - 31.12.2021 г. в 

съда са постъпили общо 49 граждански и търговски дела, в т. ч. 11 въззивни 

граждански дела, 9 въззивни търговски, или общо 20, което води до практическа 

невъзможност тези дела да се насрочат в открито съдебно заседание и да 

приключат със съдебен акт до края на календарната 2021 г. Постъпили през този 

период са 29 въззивни частни дела, но част от тях са приключили до края на 

календарната година с произнасяне на съдебен акт.  

 

Наказателни дела 

 

          В края на отчетния период са останали несвършени общо 50 наказателни 

дела при 45 за 2020 година и 39 за 2019 година.  

 От тях въззивни наказателни дела от общ характер са 33 бр., 

въззивните частни наказателни дела са 3 бр., въззивните частни дела по чл. 

243 НПК са 2 бр., делата от административен характер са 2 бр. и 10 

наказателни дела за възобновяване.  

 Причини – основната причина се свежда до това, че част от делата са 

постъпили в края на 2021 г. В периода 01.11.2021 – 31.12.2021 година във 

Великотърновски апелативен съд са новообразувани общо 72 наказателни дела, от 

които 40 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 и 

проверка на доказателства както по искане на страните, така и по служебен почин 

на съда. Това включва провеждането на разпити или повторен разпит на 

свидетели, както и допускането на експертизи. През последните две години се 

констатира негативна тенденция при проверка на постановените съдебни актове по 

наказателните дела от общ характер, свързана с неизпълнение задълженията по 

чл. 13 и чл. 14 НПК от решаващия първостепенен съд, което води до 

недостатъчната доказателствена обезпеченост и налага най-вече назначаването на 

повторни експертизи. Откриването на съдебно следствие във въззивната инстанция 

води до провеждането на по-вече съдебни заседания. При изготвянето на 

повторните експертизи на вещите лица е необходим по-голям срок за запознаване 

с материалите по делото, а от тук и за изготвяне на заключението. 
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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 

 

По граждански и търговски дела, в т.ч. и частни дела са подадени общо 375 

жалби, спрямо 279 жалби през 2020 год. и 285 през 2019 г. Към броя на 

свършените 974 дела обжалваните актове представляват 38.50 %, спрямо 35.82 % 

за 2020 год. (279 обжалвани от общо 779 свършени дела) и 30.35 % за 2019 г. (285 

обжалвани от 939 общо свършени дела).  

Обжалваните актове по въззивни граждански дела през отчетния период 

са 98, по въззивни търговски – 202, а 74 са обжалваните актове по въззивните 

частни и търговски дела, вкл. и по делата по чл. 274 ал. 2 от ГПК. 

В периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. от Върховен касационен съд на 

Република България са върнати 177 граждански и търговски дела и 56 частни дела 

– граждански и търговски, или общо 233 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 145, което спрямо върнатите 177 граждански и 

търговски дела представлява 81.92 %, спрямо 126 потвърдени или недопуснати до 

касационно обжалване решения от върнати 145 граждански и търговски дела, или 

86.89 % през 2020 год. и спрямо 84.02 % за 2019 г. (121 решения потвърдени и 

недопуснати до касационно обжалване спрямо 144 обжалвани върнати). При 
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частните граждански и търговски дела са потвърдени и недопуснати до касационно 

обжалване 43 акта, което спрямо върнатите 56 акта представлява 76.79 %, спрямо 

55 потвърдени или недопуснати до касационно обжалване акта от върнати 59 акта, 

или 93.22 % през 2020 год. и 86.20 % за 2019 г. (75 потвърдени и недопуснати до 

касационно обжалване от върнати 87 дела).  

От решенията по въззивни граждански и търговски дела тях с индекс „1” – 

„изцяло потвърдено” са 28 решения, което представлява 16 % спрямо върнатите 

177 бр. въззивни и търговски дела и 13 определения, което представлява 23 % 

спрямо върнатите 56 бр. частни граждански и търговски дела. 

С индекс „2” – „недопуснато до касационно обжалване” са 117 решения, 

което представлява 66 % спрямо върнатите въззивни и търговски дела и 30 

определения, което представлява 54 % спрямо върнатите частни граждански и 

търговски дела. 

По показател с индекс „3а” „изцяло отменен и постановен акт по същество”, 

са върнати 20 решения по въззивни граждански и търговски дела, което 

представлява 11.30 % от върнатите дела, спрямо 12 отменени решения по 

въззивни граждански и търговски дела, или 8.28 % спрямо върнатите през 2020 

год. и 9.72 % отменени решения по този показател за 2019 г. С индекс „3а” са 10 

акта по частни дела, което представлява 17.86 %, спрямо 2 отменени акта по 

частни дела, или 3.39 % през 2020 год. и 11.49 % по този показател за 2019 г.  

По показател с индекс „3б” – „изцяло обезсилено и върнато за ново 

разглеждане“ е 1 решение, което представлява 0.01 %, спрямо 4 решения, или 2.76 

% през 2020 год. и 2.77 %. за 2019 г. По този показател има обезсилено и върнато 

за ново разглеждане 1 определение. 

По показател с индекс „4б“ – „изцяло отменено поради отказ или оттегляне 

на исковата молба пред ВКС или постигане на спогодба пред касационната 

инстанция“ са 3 решения.   

По показател индекс - „5а” - потвърдено в една част или недопуснато до 

касационно обжалване, отменено в друга част и постановен акт по същество или 

върнато за ново разглеждане“ са 7 решения, което представлява 4 % и 2 

определения, което представлява 4 %. 

По показател с индекс „5б” – „потвърдено в една част или недопуснато до 

касационно обжалване, в другата част обезсилено“ е 1 решение.  
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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 

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. 
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Наказателни дела 

 

През отчетната година в Апелативен съд - Велико Търново са свършени със 

съдебен акт по същество 85 въззивни наказателни дела от общ характер. От 

тях са обжалвани и протестирани 62 или 73 % при 82 % за 2020 година и 78 % за 

2019 година. 

Проверените от Върховен касационен съд на Република България обжалвани 

въззивни съдебни актове дават следните резултати: 

През 2021 година са върнати от ВКС на РБ общо 48 въззивни наказателни 

дела. От тях по 35 съдебният акт е оставен в сила или 73 % при 62 % за 2020 

година и 60 % за 2019 година.  

 Изменените съдебни актове в различни части са 10 броя, което 

представлява 21 % при 16 % за 2020 година и 14 % за 2019 година.  

 Отменени са съдебните актове общо по 3 дела или 6 % при 19 % за 2020 

година и 26 % за 2019 година.  

 При анализа на констатираните данни за разглеждания тригодишен период 

се отчита увеличаване броя на потвърдените и изменените съдебни актове, които 

са проверени по касационен ред през отчетната година в сравнение с предходните 

такива. Налице е рязко намаляване на отменените актове в сравнение с 

предходните години.  

  Причините за отменените и изменени съдебни актове детайлно са 

анализирани, както от съответните състави на наказателното отделение, така и на 

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 2021 ГОДИНА 

 

ВИД НА ДЕЛОТО БРОЙ 

Въззивни граждански дела                                              166 

Въззивни търговски дела                              270 

Частни гражданки дела ІІ инстанция                                            404 

Жалби за бавност           7 

Частни граждански дела – чл. 274, ал. 2 ГПК 68 

Общо                          915 
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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 2021 ГОДИНА 

 

ВИД НА ДЕЛОТО БРОЙ 

Въззивни наказателни общ характер дела 91 

Частни наказателни дела                                                      227 

Частни наказателни дела по чл. 243 НПК 32 

Административни наказателни дела 3 

Наказателни дела за възобновяване 64 

Общо                          417 
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ІІ. 5. Оправдателни присъди. 

 

През отчетния период по разгледаните въззивни дела от общ характер във 

въззивната инстанция са постановени три оправдателни присъди. През 2020 година 

е произнесена една оправдателна присъда, а през 2019 година са постановени две 

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 2021 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 6 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 № 237/2020 г.  (Делата за смъртта на 18-годишния Алекс от 

гр. Бяла) -  ВНОХД № 237/2020 г. е било образувано във ВТАС на 23.07.2020 г. на 

основание решение на ВКС по н. д. № 212/2020 г., с което е отменено преходно 

решение на ВТАС по ВНОХД № 305/2020 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 във вр. с чл. 115 от НК, първоинстанционният съд го осъдил на 20 години 

лишаване от свобода при първоначален строг режим. За докладчик по ВНОХД № 
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237/2020 г. 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. 

На 15.03.2021 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 във вр. с чл. 115 от НК в 

такова по чл. 124, ал. 1, т. 3 от НК във вр. с чл. 130, ал. 2 от НК и е намалил 

определеното от първоинстанционния съд наказание от 20 на 4 години и 6 месеца 

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. 

 

ВНОХД №194/2020 г. (Делото за убийството на съпрузите от с. 

Богданчовци) - Делото е било образувано във ВТАС на 24.06.2020 г. на основание 

въззивни жалби от защитниците на подсъдимия Веселин Н. Н. срещу присъда на ОС 

- 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 във вр. с чл. 115 във вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от НК, като същият е бил 

признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 216, ал. 1 във вр. с 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 г. Делото е бил отложено 

за 02.11.2020 г. (за събиране на нови доказателства), на която дата е било обявено 

за решаване. На 19.02.2021 г., по делото било постановено решение, с което 

присъдата на Окръжен съд – Габрово е потвърдена изцяло. След подадена 

касационна жалба, на 15.04.2021 г. делото е било изпратено във Върховния 

касационен съд. Със свое решение по н. д. № 359/2021 г. от 30.06.2021 г., ВКС 

оставил в сила решението на Апелативен съд – Велико Търново.  
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 ВНОХД № 175/2021 г. (Делото „Гранити“) - Делото е било образувано 

във ВТАС на 27.05.2021 г. на основание протест на Окръжна прокуратура – Бургас, 

въззивни жалби от подсъдимите и въззивни жалби от частните обвинители и 

граждански ищци, както и на решение на Върховния касационен съд по ч. н. д. № 

409/2021 г. Обжалваната присъда е на Окръжен съд – Бургас от 17.07.2017 г. по 

НОХД № 189/2015 г., с която подсъдимите Стоян С. П. (р. 1967 г.), Стоян И. К. (р. 

1972 г.), Нено А. С. (р. 1979 г.) и Станислав Х. М. (р. 1971 г.) са признати за 

виновни в това, че на 06.03.2008 г., в гр. Бургас, Стоян С. П. в съучастие с Манол Х. 

(починал преди началото на съдебното производство в ОС - Бургас) като 

съизвършители, подбудени от Стоян И. К. и Нено А. С. като подбудители и 

помагачи, които от своя страна били подбудени и подпомогнати от Станислав Х. М., 

в гр. Бургас, кв. „Братя Миладинови“, отвлекли Стоян Г. С. от гр. Бургас с цел 

противозаконно да го лишат от свобода, като извършителите са били въоръжени, 

деянието е извършено от две лица и отвличането е с користна цел – престъпление 

по чл. 142, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 7 във вр. с ал. 1 от НК. Подсъдимите са признати за 

виновни и в това, че на същата дата, в местността „Горска нива“ край с. Паницово, 

община Несебър, при същото съучастие помежду си (Стоян С. П. и Манол Х. като 

извършители, Стоян И. К., Нено А. С. и Станислав Х. М. – като подбудители и 

помагачи), умишлено умъртвили Стоян Г. С., причинявайки му огнестрелно 

нараняване в главата чрез огнестрелно оръжие – пистолет, като деянието е 

извършено предумишлено и е с користна цел – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 7 

и т. 9 във вр. с чл. 115 от НК. На основание чл. 23 от НК, съдът определил едно 

общо наказание за всеки от подсъдимите както следва: Стоян С. П. - 20 години 

лишаване от свобода при първоначален строг режим; Стоян И. К. - 18 години 

лишване от свобода при първоначален строг режим; Нено А. С. - 17 години 

лишаване от свобода при първоначален строг режим; Станислав Х. М. - 20 години 

лишаване от свобода при първоначален строг режим. Със същата присъда Окръжен 

съд – Бургас е признал за невинен подсъдимия Галин С. К. (р. 1971 г.) и същият е 

изцяло оправдан по повдигнатите му обвинения в престъпления по чл. 142, ал. 3 

във вр. с ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 7 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 116, ал. 1, т. 7 и т. 9 във 

вр. с чл. 115 във вр. с чл. 20, ал. 4 от НК.   
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За докладчик по делото е била определена съдия Диана Василева. Делото е 

разгледано в открити съдебни заседания на 04.10.2021 г. и 06.12.2021 г. като не е 

приключено до края на календарната година.  

 

ВНОХД № 316/2021 г. (Делото за убийството в гр. Глоджево) - 

Делото е било образувано във ВТАС на 04.10.2021 г., на основание въззивна жалба 

от защитника на подсъдимия Павел Ю. М., срещу присъда от 15.06.2021 г. по НОХД 

№ 437/2020 г. на Окръжен съд – Русе, с която подсъдимият е бил признат за 

виновен в това, че на 13.09.2019 г., в гр. Глоджево, област Русе умишлено 

умъртвил Поля Д. Е. (р. 1996 г.) и направил опит умишлено да умъртви Д. Е. Е. (р. 

1975 г.) и С. Р. Е. (р. 1973 г.), като деянието по отношение на последните двама е 

останало недовършено поради независещи от дееца причини и деянието 

представлява убийство и опит за убийство на повече от едно лице и е извършено 

предумишлено. На основание чл. 116, ал. 1, т. 4, пр. 3 и т. 9 във вр. с чл. 115 във 

вр. с чл. 18, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд е осъдил 

подсъдимия на доживотен затвор, което наказание да изтърпи при специален 

режим.  

За докладчик по делото е била определен съдия Калоян Гергов. Делото е 

разгледано в открити съдебно заседание на 08.11.2021 г., като разглеждането му е 

било отложено за изготвяне на експертиза, като следващото заседание е било 

насрочено през следващата календарна година.  

 

б.) Въззивни наказателни дела по реда на глава Пета от 

специалната част на НК „Престъпления срещу собствеността",  

  

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 
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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. Същото е 

разгледано в открити съдебни заседания на 11.01.2021 г., 15.03.2021 г. и 

14.04.2021 г., като след последното е било обявено за решаване. На 14.05.2021 г., 

въззивният съд е постановил решение, с което изцяло е потвърдил присъдата на 

Окръжен съд – Русе. След подадена касационна жалба, на 13.07.2021 г., делото е 

било изпратено във Върховния касационен съд. 

 

в.) Въззивни наказателни дела по реда на глава Единадесета от 

специалната част на НК „Общоопасни престъпления", раздел III. – 

„Престъпления против народното здраве и против околната среда" (чл. 

349-356 от НК).  

 

ВНОХД № 272/2021 г. (Делото е за опит за контрабанда на голямо 

количество хероин през Дунав мост ) - Делото е било образувано във ВТАС на 

06.08.2021 г., на основание въззивни жалби от подсъдимия Александър И. Ю. и 

неговия защитник срещу присъда на Окръжен съд - Русе от от 08.06.2021 г. по 

НОХД № 699/2020, с която подсъдимият е бил признат за виновен в това, че на 

17.11.2019 г., в гр. Русе, направил опит да пренесе през границите на страната на 

ГКПП „Дунав мост“ гр. Русе, трасе „изход“, без знанието и разрешението на 

митниците, високорискови наркотични вещества – хероин с общо нетно тегло 

91,875 килограма, разпределен в 184 пакета на обща стойност 7 307 875 лева, като 

предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено 

тежък, а деянието е останало недовършено по независещи от волята му причини – 

престъпление по чл. 242, ал. 4 във вр. с ал. 2, пр. 1 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 18, 

ал. 1 от НК. Със същата присъда, подсъдимият е признат за виновен и в това, че на 

17.11.2019 г., от село Мокрен, общ. Котел до гр. Русе, на съвместен българо-
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румънски ГКПП „Дунав мост“, без надлежно разрешително държал с цел 

разпространение високорискови наркотични вещества – горепосоченото 

количество хероин на същата стойност – престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 2 

във вр. с ал. 1 от НК. На основание чл. 23, ал. 1 от НК, първоинстанционният съд 

наложил на подсъдимия едно общо наказание измежду определените за двете 

отделни деяния, а именно 17 години и 6 месеца лишаване от свобода, което да 

изтърпи при първоначален строг режим, както и да заплати глоба в размер на 

200 000 лева в полза на държавата.  

За докладчик по делото е бил определен съдия Красен Георгиев. Същото е 

разгледано в две съдебни заседания – на 27.09.2021 г. и 25.10.2021 г. и е било 

обявено за решаване. На 06.12.2021 г., въззивният съд постановил решение, с 

което изменил присъдата на Окръжен съд – Русе, като намалил наказанието, 

наложено на подсъдимия на 15 години лишаване от свобода и потвърдил 

присъдата в останалите и части.  

 

ІІ.7. Oтчет на Апелативен съд – Велико Търново за медийни и 

комуникационни дейности 

 

Независимо от изтичането на срока на действие на приетата през 2014 

година Комуникационна стратегия на съдебната власт, през 2021 година 

Апелативен съд – Велико Търново продължи да извършва дейност за активно 

информиране на широката общественост за дейността на съда и реализиране на 

комуникацонната политика, заложена е стратегическия документ. Както и в 

предходната 2020 г., през изминалата календарна година прилаганите 

противоепидемични мерки, свръзани с пандемията от COVID-19 сериозно 

ограничиха възможностите за реализиране на редица дейности в тази сфера.  

През 2021 г. продължи практиката медиите ежеседмично да бъдат 

информирани подробно за всички предстоящи за разглеждане въззивни 

наказателни дела от общ характер посредством бюлетини, изпращани до 

електронните им пощи, като същите се публикуват и на интернет-страницата на 

съда. В рамките на годината бяха изпратени общо 42 броя такива бюлетини.  

 Изготвени бяха общо 24 броя прессъобщения, съдържащи информация за 

дела – в това число за постановени решения и определения, за разпределения на 

случаен принцип, свързани с наказателни дела, към които медиите проявяват 
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значителен интерес. Голяма част от тях съдържат и справки по самия ход на 

наказателните дела, каквато практика бе възприета още през 2020 г., с цел от една 

страна да се улеснят медиите, чиито достъп до самите съдебни заседания бе до 

някаква степен ограничен поради въведените противоепидемични мерки, а от 

друга – да бъде полезно за регионалните медии в обхвата на апелативния район, 

който обаче са извън Велико Търново и нямат логистична възможност да 

присъстват на заседанията. 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. Общият брой 

на тези прессъобщения се запази приблизително сходен с тези от миналата година, 

макар генерално да се отчита известно намаление на делата, към които медиите 

проявяват особен интерес спрямо предходните години. През годината бяха 

изпратени и две прессъобщения, касащи други дейности, свързани с работата на 

съда. През предходната година техният брой бе значително по-висок, като 

причината за това бе необходимостта от по-честа актуализация на променящите се 

правила, свързани с прилагането на противоепидемични мерки (през 2021 г. 

същите се прилагаха без необходимост от промяна). 

   През годината не е имало запитвания от страна на медиите за интервюта от 

страна на административния ръководител или други съдии, не са получавани и 

искания за писмени становища по конкретни въпроси от интерес за средствата за 

масова информация.   

 През тази година бе запазена практиката за публикуване на анализа на 

годишния отчетен доклад за 2020 г. на страницата на съда, но 

противоепидемичните мерки възпрепярстваха и през тази година възможността да 

се проведе традиционният в годините преди пандемията брифинг на председателя 

за медиите, на който да бъдат представени резултатите от работата на съда. 

Вместо това, бе изготвена обобщена справка с най-важните показатели от 

годишния доклад, която бе изпратена до медиите и публикувана на страницата на 

съда (както и самия доклад).   

 Продължена бе и практиката на Апелативен съд – Велико Търново за 

извършване на видеозапис на процеса по случайно разпределение на дела с 

особено висок медиен интерес, като през 2021 година такъв бе извършен при 

разпределението на ВНОХД № 175/2021 (делото „Гранити“).  
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 През годината продължиха да се прилагат правилата за журналисти за 

достъп до съдебните заседания чрез предварителна заявка (макар да отпадна 

необходимостта същата да се извършва писмено), но за срока на отчетния период 

такива заявки не са извършвани и не е имало интерес за присъствие в самите 

съдебни заседания. Това от една страна вероятно се дължи на по-малкият брой 

новообразувани дела, представляващи особен интерес за медиите, а от друга – 

възможността да получават писмено (или по телефона) информация по хода на 

съдебните заседания.  

 През годината не бяха провеждани приемни дни на председателя, тъй като 

същите бяха преустановени с негова заповед през 2020 г. до отпадане на 

епидемичната обстановка.  

 Противоепидемичните мерки възпрепятстваха 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.  

 През изминалата 2021 година не се отчита наличение на медийни и 

комуникационни кризи, независимо от затрудненията, наложени от действието на 

противоепидемичните мерки. Създадената още през предходната година от 

ръководството на съда специфична организация съумя в максимална степен да 

осигури адекватна степен на прозрачност, която да отговори на информационните 

потребности, които медиите и широката общественост имат към този момент.   

 

Номер по 
ред 

Индикатор Информация за ВТАС 

1 
Координационни срещи/разговори на 
представители на връзки с обществеността 

Не са провеждани  

2. 
 
Брой обработени заявления по ЗДОИ  
 

През 2021 г. са постъпили 3 броя заявления 
за достъп до обществена информация, по 
едно от тях е представен свободен ДОИ, а 
по две от тях исканата информация е била 

отказана.  

3. Изготвени съобщения до медиите 

 
26 броя прессъобщения 

42 броя бюлетини  
 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021 г.       71/189 

4. 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.   
 

5. 
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. 

6. 
Информационни системи, осигуряващи 
онлайн достъп до информация за граждани 
и фирми 

От 2021 година въпросният достъп се 
осъществява посредством Единният портал 
за електронно правосъдие (ЕПЕП) 

 

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 противоепидемичните 
мерки, свързани с ограничението на 
разпространението на COVID-19 

 

10. 
Информационни кампании, насочени към 
повишаване на осведомеността и правната 
култура 

няма 

11. Кризисни ситуации няма 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021 г.       72/189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021 г.       73/189 

 

 

 

 

 

 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021 г.       74/189 

 

 

 

 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021 г.       75/189 

 

 

 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021 г.       76/189 

 

 

 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021 г.       77/189 

 

 

 

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 2021 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 

1 617 1 386 17 9        175 9.24 7.92 

 

При общо 1 155 граждански и търговски дела за разглеждане през 2021 

година средната натовареност по щат при посоченото по-горе разпределение е 

8.75 дела на месец на съдия срещу 7.72 дела през 2020 г. и 8.61 през 2019 г. При 

стоящите за разглеждане общо 462 наказателни дела средната натовареност по 

щат е била 6.42 дела на месец на съдия срещу 6.25 през 2020 г. и 6.31 през 2019 г. 

Средната натовареност по щат спрямо общия брой от 1 617 дела за 

разглеждане за 2021 година е била 7.93 дела на месец на съдия срещу 

7.20 дела през 2020 г. и 7.80 през 2019 г. 

При свършените общо 974 граждански и търговски дела средната 

натовареност по щат е била 7.38 срещу свършени 779 граждански и търговски дела 

през 2020 г., когато средната натовареност по щат е била 5.90 дела на месец на 

съдия, а за 2019 г. – 939 свършени дела – при средна натовареност по щат – 7.11. 

При свършените общо 412 наказателни дела средната натовареност по щат е 5.72 

срещу свършени 405 наказателни дела през 2020 г., когато средната натовареност 

по щат е била 5.63 дела на месец на съдия, при 415 свършени дела – при средна 

натовареност по щат – 5.76 през 2019 г. Средната натовареност по щат спрямо 

общия брой от 1 386 свършени дела през 2021 година е била 6.79 дела на 

месец на съдия срещу 5.80 дела през 2020 г. и 6.64 през 2019 г.  
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При гражданските и търговски дела за разглеждане действителната 

натовареност е била 10.79 дела на месец на съдия, а при наказателните дела за 

разглеждане – 6.79 дела на съдия на месец. Средната действителна 

натовареност спрямо общия брой 1 617 дела за разглеждане през 2021 

година е била 9.24 дела на месец на съдия.  

При свършените граждански дела действителната натовареност е била 9.10 

дела на месец на съдия, а при свършените наказателни дела – 6.06 дела на месец 

на съдия. Средната действителна натовареност спрямо общия брой от 1 

386 свършени дела през 2021 година е била 7.92 дела на месец на съдия.  

През 2021 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 90 дела, като е свършил 80 дела; съдия Даскалова – 121 дела 

за разглеждане, свършени 111; съдия Делисъбева – 140 дела за разглеждане, 

свършени 108; съдия Попова – 140 дела за разглеждане, свършени 111; съдия 

Маринова – 136 дела за разглеждане – свършени 114; съдия Еремиев – 130 дела за 

разглеждане – свършени 103; съдия Пеева – 134 дела за разглеждане – свършени 

123; съдия Гайнова – 137 дела за разглеждане, свършени 113 дела; съдия Пенчева 

– 125 дела за разглеждане – свършени 109. Освен съдиите от гражданското и 

търговско отделение през годината са разгледали и решили граждански и 

търговски дела и съдиите от наказателното отделение - съдия Стоянова. 

Постъпилите дела през отчетния период на отделен съдия са в порядък от 

125 до 140 дела на всеки съдия. По-големият брой на дела за разглеждане на 

отделен съдия е в резултат на несвършени дела в началото на отчетния период 

между 29 до 32 дела. 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021 г.       80/189 

При наказателните дела – съдия Колева е имала за разглеждане 73 дела, 

като е свършила 60 дела; съдия Стоянова – 73 дела за разглеждане, свършени 68, 

съдия Георгиев – 76 дела за разглеждане, свършени – 71, съдия Григоров – 83 дела 

за разглеждане, свършени 74, съдия Василева – 74 дела за разглеждане, свършени 

67; съдия Попов – 59 дела за разглеждане, свършени 58 и съдия Гергов – 24 дела 

за разглеждане, свършени - 14.  

В обобщение, като изключа председателя на съда, при така възприетото 

през 2021 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 и съдия Попова при 

гражданските съдии и съдия Григоров при наказателните съдии.  

 

Резултати на съдиите  

 
Граждански и търговски дела  
 

съдия Янко Янев е имал несвършени 20 дела в началото на отчетния 

период, постъпили 70 дела, за разглеждане 90 дела, като е свършил 80 дела, от 

които в тримесечния инструктивен срок – 68, или 85 %. 

Резултати от инстанционния контрол – решения: 4 потвърдени, недопуснати 

до касационно обжалване 13 решения, 2 решения са отменени; определения – 1 

потвърдено определение. 

съдия Христина Даскалова е имала е имала несвършени 29 дела в 

началото на отчетния период, постъпили 92 дела, за разглеждане 121 дела, 

свършила е 111, от които 74 или 67 % в тримесечния инструктивен срок. 

От обжалваните дела, общо 19 са върнати с резултат при решенията: 4 

потвърдени и 15 недопуснати до касационно обжалване; определенията: 1 

потвърдено, 3 недопуснати до касационно обжалване и 2 отменени. 

съдия Даниела Делисъбева е имала несвършени 31 дела в началото на 

отчетния период, постъпили 109 дела, разгледала е 140 дела и е свършила 111, от 

които 69 или 62 % в тримесечен срок. 

От обжалваните дела, общо 30 са върнати с резултат при решенията: 4 

потвърдени, 14 недопуснати до касационно обжалване, 1 обезсилено, поради отказ 
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от иска, 9 отменени и 2 отменени отчасти, при определенията: 2 потвърдени, 5 

недопуснати до касационно обжалване и 1 отменено. 

съдия Илияна Попова е имала несвършени 29 дела в началото на отчетния 

период, постъпили 111 дела, 140 дела за разглеждане, свършени 108, от които 81 

или 75 % в тримесечния срок. 

От обжалваните дела, общо 19 са върнати с резултат при решенията: 3 

потвърдени, 15 недопуснати до касационно обжалване, 1 отменено, при 

определенията: 1 потвърдено, 2 недопуснати до касационно обжалване и 2 

отменени. 

съдия Галя Маринова – е имала несвършени 27 дела в началото на 

отчетния период, 109 постъпили, 136 дела за разглеждане – свършени 114, от 

които 87 или 76 % в тримесечния инструктивен срок. 

От обжалваните дела, общо 25 са върнати с резултат при решенията: 3 

потвърдени и 18 недопуснати до касационно обжалване, 2 отменени и 2 

обезсилено, поради отказ от иска, при определенията: 2 потвърдени, 8 

недопуснати до касационно обжалване и 1 отменено.  

съдия Емануил Еремиев е имал несвършени 32 дела в началото на 

отчетния период, постъпили 98 дела, разгледал е 130 дела, от които е свършил 

103, от тях 81 или 79 % в тримесечен срок. 

От обжалваните дела, общо 23 са върнати с резултат при решенията: 4 

потвърдени, 13 недопуснати до касационно обжалване, 4 отменени и 2 отменени 

частично, при определенията: 2 потвърдени, 2 недопуснати до касационно 

обжалване и 1 отменено. 

съдия Мая Пеева е имала 25 несвършени дела в началото на отчетния 

период, постъпили 109 дела, 134 дела за разглеждане, от които са свършени 123 

дела – 108 в тримесечния инструктивен срок, или 88 %.  

От обжалваните дела, общо 18 са върнати с резултат при решенията: 1 

потвърдено, 15 недопуснати до касационно обжалване и 2 отменени частично, при 

определенията: 1 потвърдено и 5 недопуснати до касационно обжалване. 

съдия Искра Пенчева е имала 18 несвършени дела в началото на отчетния 

период, постъпили 107 дела, 125 дела за разглеждане, свършила е 109, от които 

104 или 95 % в тримесечния инструктивен срок. 
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От обжалваните дела, общо 13 са върнати с резултат при решенията – 2 

потвърдени, 8 недопуснати до касационно обжалване и 1 обезсилено и 1 отменено, 

с резултат при определенията: 3 потвърдени, 5 недопуснати до касационно 

обжалване, 1 обезсилено и 2 отменени. 

съдия Димитринка Гайнова е имала 29 несвършени дела в началото на 

отчетния период, постъпили 108 дела, 137 дела за разглеждане, свършила е 113, 

от които 90 или 80 % в тримесечния инструктивен срок. 

От обжалваните дела, общо 9 са върнати с резултат при решенията – 3 

потвърдени, 5 недопуснати до касационнао обжалване и 1 отменено частично, с 

резултат при определенията: 1 потвърдено и 1 недопуснато до касационно 

обжалване. 

 
Наказателни дела 
 

съдия Корнелия Колева има възложени 65 бр. наказателни дела, 

разгледани са 73 бр. и са приключени 60 бр. Останали несвършени на края на 

отчетния период са 13 бр. От приключените дела 52 или 87 % са в тримесечен 

срок. През отчетния период върнати дела от ВКС по обжалвани съдебни актове 

общо 5 дела, от тях по 3 решението е оставено в сила, по 2 дела решението е 

изменено в наказателната част по отношение на наказанието. 

съдия Петя Стоянова има възложени 66 бр. наказателни дела, разгледани 

са 73 бр. и са приключени 68 бр. Останали несвършени на края на отчетния период 

са 5 бр. От приключените дела 61 или 90 % са в тримесечен срок. През отчетния 

период върнати дела от ВКС по обжалвани съдебни актове общо 8 дела, от тях по 7 

решението е оставено в сила, по 1 дело решението е изменено в наказателната 

част по отношение на наказанието. 

съдия Красен Георгиев има възложени 70 бр. наказателни дела, 

разгледани са 76 бр. и са приключени 71 бр. Останали несвършени на края на 

отчетния период са 5 бр. От приключените дела 61 или 86 % са в тримесечен срок. 

През отчетния период върнати дела от ВКС по обжалвани съдебни актове общо 9 

дела, от тях по 8 решението е оставено в сила, по 1 дело решението е изменено в 

наказателната част по отношение на наказанието. 

съдия Диана Василева има възложени 68 бр. наказателни дела, разгледани 

са 74 бр. и са приключени 67 бр. Останали несвършени на края на отчетния период 
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дела са 7 бр. От приключените дела 60 или 90 % са в тримесечен срок. През 

отчетния период върнати дела от ВКС по обжалвани съдебни актове общо 11 дела, 

от тях по 7 решението е оставено в сила, по 1 дело решението е отменено и делото 

върнато за ново разглеждане, по 1 дело решението е отменено и подсъдимия е 

оправдан и по 2 дела решението е изменено в наказателната част по 

приложението на закона. 

съдия Пламен Попов има възложени 45 бр. наказателни дела 

(командирован до м. септември), разгледани са 59 бр. и са приключени 58 бр. 

Останало несвършено на края на отчетния период е 1 дело. От приключените дела 

40 или 69 % са в тримесечен срок. 

През отчетния период върнати дела от ВКС по обжалвани съдебни актове 

общо 9 дела, от тях по 6 решението е оставено в сила, по 1 дело решението е 

изменено в наказателната част по приложението на закона и по 2 дела решението 

е изменено в наказателната част по отношение на наказанието. 

съдия Александър Григоров има възложени 76 дела, разгледани – 83 и 

свършени 74 броя дела, 9 бр. останали несвършени дела. От приключените дела 67 

или 91 % са в тримесечен срок.  

През отчетния период върнати дела от ВКС по обжалвани съдебни актове 

общо 2 дела, от тях по 1 решението е оставено в сила и по 1 дело решението е 

изменено в наказателната част по отношение на наказанието. 

съдия Калоян Гергов има възложени 24 бр. наказателни дела 

(командирован през м. октомври), разгледани са 24 бр., като са приключени 14 бр. 

и са останали несвършени 10 бр. дела. Няма останали несвършени на края на 

отчетния период. От приключените дела - 22 или 85 % 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.  
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Като краен общ резултат от дейността на Апелативен съд – Велико 

Търново за 2021 година следва да посочим, че съдиите са разгледали 

общо 1 617 дела, по които са провели 874 съдебни заседания, решили са 

общо 1 386 дела, от които 1 117 или 81 % в тримесечен срок, като са се 

произнесли с акт по съществото на делото по 1 276 дела и са прекратили 

110 дела. Останалите несвършени 231 дела в края на годината 

съставляват само 14.29 % от всички дела за разглеждане.  
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IV. РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ГОДИНА 
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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 № 529/01.12.2021 година проверка на 

организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища за 2021 година. 

Възложено е проверките да бъдат извършени от комисии, определени от 

административния ръководител на Апелативен съд - Велико Търново, въз основа на 

предварително изискани 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. Разпределението на делата се извършва чрез модула за 

случайно разпределение в Единната информационна система на съдилищата. 

 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 - Велико Търново няма отправени препоръки; 

 - към Окръжен съд - Габрово: 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. 

 - към Окръжен съд - Ловеч: Да се извършва сериозна преценка дали е 

налице основание за отвод по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК и по чл. 29, ал. 2 от НПК, 

когато такъв не е поискан от страните, като не се посочва конкретно фактическо 

основание, обуславящо „основателно съмнение” в безпристрастието на съдията; Да 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021 г.       87/189 

се извършва сериозна преценка на основания за отвод по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, 

свързани с предходни разглеждани дела на същата страна, които са без връзка с 

предмета на новообразуваното дело. 

 - към Окръжен съд - Плевен: Съдиите следва да обсъдят констатациите на 

комисията, извършила проверката, относно отводите по искови молби и жалби от 

Ваня Начков Начков, както и да направят сериозен анализ и преценка доколко 

изложените в съдебните актове мотиви обосновават наличие на основания за отвод 

по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК; Съдиите от Наказателно отделение да съобразят 

констатациите на комисията относно това, че несъгласието на съдия-докладчика с 

постановения от въззивната инстанция акт не може да се квалифицира като 

предубеденост или заинтересованост от изхода на делото, поради което не може 

да бъде основание за отвод по чл. 29, ал. 2 от НПК; По НОХД, които се разглеждат 

по общия ред и при наличието на голям брой свидетели и/или вещи лица след 

провеждане на разпоредителното заседание, следващите съдебни заседания 

следва да се насрочват в няколко последователни заседателни дни по преценка на 

съдията-докладчик съобразно броя на лицата, които следва да бъдат призовавани 

съразмерно на определените дни и съобразно номерацията им по списъка към 

обвинителния акт, с оглед спазване на разумния срок за приключване на дело в 

една инстанция и избягване неоснователно забавяне на движението му. 

 - към Окръжен съд - Русе: По образуваните НОХД да се спазва срока по чл. 

247б, ал. 2, т. 1 от НПК за насрочване на разпоредително заседание; При 

разглеждане на НОХД по общия ред, да се спазва срока по чл. 252, ал. 2 по НПК 

при насрочването им след провеждане на разпоредителното заседание; Мотивите 

към присъдите да се изготвят в сроковете по чл. 308, ал. 1 и ал. 2 от НПК. 

Решенията по въззивните наказателни дела да се изготвят в сроковете по чл. 340, 

ал. 1 от НПК; По НОХД, които се разглеждат по общия ред и при наличието на 

голям брой свидетели и/или вещи лица, след провеждане на разпоредителното 

заседание, следващите съдебни заседания следва да се насрочват в няколко 

последователни заседателни дни по преценка на съдията-докладчик, съобразно 

броя на лицата, които да бъдат призовавани съразмерно за определените дни и 

съобразно номерацията им по списъка към обвинителния акт, с оглед спазване на 

разумния срок за приключване на дело в една инстанция и избягване 

неоснователно забавяне на движението му. 
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V. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 
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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 26 броя съдебни служители. 

Налице е пренаселеност в съдебното деловодство, където работят 8 съдебни 

служители. Там е разположена и регистратурата на съда. В същото помещение, 
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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.  

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 

е влажно и няма начин да бъде проветрявано, защото се намира в сутерена, под 

централните стълби на палатата.  
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През 2021 година ръководството на Апелативен съд – Велико Търново 

направи искане до Комисия „Управление на собствеността“ към Висш съдебен 

съвет за неотложен ремонт на тоалетните на съда. Те се намират в много лошо 

състояние, нуждаят се от подмяна на ВИК инсталация, фаянсова и теракотна 

обицовка, тоалетни клекала, мивки, радиатори и други. Водопроводните тръби са 

амортизирани, което може да доведе до течове, наводнения и унищожаване на 

имуществото в кабинетите, намиращи се на етажите под тоалетните. В кабинета 

под тоалетните се намират и сървърите на Апелативен съд – Велико Търново, 

отговорни за цялостната работа на съда, съхраняването на информацията и 

комуникационната свързаност на старите деловодни програми и ЕИСПП за всички 

съдилища от Апелативен район - Велико Търново. Въпреки неотложността на 

ремонта, Апелативен съд – Велико Търново не получи финансиране от ВСС за 

ремонт на тоалетните на съда през 2021 година. 

  

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 
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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. 

От 29.06.2020 г. в Апелативен съд – Велико Търново използва пилотно 

Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и всички дела, постъпили 

след тази дата се образуват, разпределят и обработват в новата единна система. 

За делата, образувани преди 29.06.2020 г. все още 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 през 2021 година продължи да 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 150 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, 

коригирани бяха границите на текстовото поле, добавена беше проверка на 

правописа. 
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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. 

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, 
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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 2021 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, 

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. 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 
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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 

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 2021 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 13, като вакантни са били 5 щ. бр. за „съдия” и 1 щ. бр. за 

„младши съдия“. 2-та щата за съдия в гражданско отделение и 1 щат за съдия в 

наказателно отделение са включени в провеждан от Висшия съдебен съвет конкурс 

за повишаване в длъжност, който към настоящият момент все още не е приключил 

(обн. с ДВ бр. 49/21.06.2019 г.). 

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 

ОКРЪЖЕН СЪД 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
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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 № 

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 -
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председател на Апелативен съд - Велико Търново, за периода от 20.02.2020 г. до 

20.02.2021 г. Командироването е продължено със Заповед № 56/18.02.2021 г. на 

председателя на Апелативен съд - Велико Търново, за периода от 20.02.2021 г. до 

приключване на конкурса за повишаване в окръжните съдилища, обявен с Решение 

на СК на ВСС по протокол № 21/02.07.2019 г., обн. ДВ бр. 53/05.07.2019 г. 

Считано от 01.08.2021 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 

Съдийската колегия на ВСС по протокол № 29/20.07.2021 г. съдия Сара Христова 

Николова - Стоева е освободена от длъжността „заместник на административния 

ръководител - заместник-председател” на Окръжен съд - Велико Търново. По 

предложение на председателя на съда, съдия Стоева е поощрена с отличие 

„служебна благодарност и грамота“ и парична награда в размер на 1 000 лева, за 

постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения. 

През изминалата 2021 година, като младши съдии в Окръжен съд - Велико 

Търново работиха Лилия Ненова и Светослав Иванов, а от 30.08.2021 година и 

Илина Гачева. 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 24/22.06.2021 г. мл. 

съдия Лилия Ненова е назначена за съдия в Районен съд - Бяла и напусна 

длъжността „младши съдия“ в Окръжен съд – Велико Търново, считано от 02.07. 

2021 г.  

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 30/02.07.2021 г. мл. 

съдия Светослав Иванов е назначен за съдия в Районен съд – Свищов и напусна 

длъжността „младши съдия“ в Окръжен съд – Велико Търново, считано от 

07.09.2021 г. 

На основание решение на Съдийската колегия към ВСС по протокол № 

30/27.07.2021 г., Илина Любомирова Гачева е назначена на длъжността „младши 

съдия” и встъпи в длъжност, считано от 30.08.2021 г. 

До 10.11.2021 година за период от пет години Административен ръководител 

– председател на Окръжен съд Велико Търново бе съдия Теодорина Димитрова. 

След изтичане мандата на административния ръководител, с решение по протокол 

№ 39 от заседание на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 09.11.2021 г., 

съдия Теодорина Димитрова е определена за и.ф. „административен ръководител – 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021 г.       100/189 

председател“ на Окръжен съд – Велико Търново, считано от 11.11.2021 г. до 

встъпване в длъжност на нов административен ръководител. 

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 31.12.2021 г. щатната численост на магистратите в Окръжен съд - 

Велико Търново е останала непроменена - 19 щ. 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 31.12.2021 г. заетата щатна численост на магистратите в Окръжен съд - 

Велико Търново е следната – Административен ръководител – председател, 

заместник-административен ръководител-заместник председател, 8 щатни бройки 

за длъжността „съдия“ и 1 щ. бр. за длъжността „младши съдия“. 

Незаети са 1 щ. бр. за длъжността „зам. административен ръководител – зам. 

председател“, 5 щ. бр. за „съдия” и 2 щ. бр. за „младши съдия“. 

В началото на 2021 г. (към 01.01.2021 г.) щатната численост на съдебните 

служители от общата и специализираната съдебна администрация на Окръжен съд 

– Велико Търново включва 48 служители, от които заети в рамките на щатната 

численост 44. Свободни са били 1 щ. бр. за длъжността „съдебен помощник“, 1 щ. 

бр. за длъжността „системен администратор“ и 2 щ. бр. за длъжността „съдебен 

секретар“. 

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, счетоводител-касиер, управител 

сгради, системен администратор – 2 бр, съдебен помощник – 2 бр., служител 

„връзки с обществеността“, 2-ма завеждащи служба, 13 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.  

След проведен конкурс за длъжността „съдебен помощник“ в три етапа – по 

документи, писмен изпит и устен изпит-събеседване, е сключено споразумение по 
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чл. 107, във вр. с чл. 89 от КТ с класирания на първо място кандидат Десислава 

Димитрова, считано от 18.01.2021 г. 

Съгласно Решение на СК на ВСС по протокол № 44/15.12.2020 г. беше 

увеличен щата на съда с 1 щ. бр. за длъжността „системен администратор“, считано 

от 01.01.2021 г. На свободната щ. бр. е преназначен от Районен съд - Велико 

Търново Николай Белчев, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, във вр. с 343, ал. 2 

от ЗСВ, считано от 01.02.2021 г. 

Считано от 13.04.2021 г. с решение на Съдийската колегия на ВСС по 

протокол № 12/13.04.2021 г. е увеличен щата на съда с една щатна бройка за 

длъжността „съдебен помощник“. Със Заповед № 3/10.01.2022 г. на и. ф. 

председател на ОС – Велико Търново е обявена конкурсна процедура за заемане на 

длъжността в три етапа - по документи, писмен изпит и устен изпит-събеседване. 

Длъжността предстои да бъде заета от класирания на първо място кандидат. 

Поради излизане в отпуск по майчинство на главния счетоводител Мария 

Карова, считано от 26.04.2021 г. на длъжността е назначена Румяна Бакалова, до 

завръщане на замествания на работа. Същата напусна длъжността на 21.08.2021 г. 

на основание чл. 326 от КТ. Считано от 23.08.2021 г. на длъжността гл. 

счетоводител е назначена Мария Арсова, до завръщане на титуляря на работа. 

Считано от 01.08.2021 г. на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 от КТ, във връзка 

с придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст Мариана Иванова 

напусна длъжността „съдебен деловодител”, след прекратяване на трудовото 

правоотношение на горното основание. 

Считано от 30.09.2021 г.  на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, във вр. с 343, 

ал. 2 от ЗСВ, на свободната щ. бр. за съдебен деловодител е преназначена Михаела 

Цонева, заемала длъжността „съдебен деловодител“ в Софийски районен съд. 

Считано от 01.10.2021 г. на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, във вр. с чл. 

343, ал. 2 от ЗСВ, на двете свободни щатни бройки за „съдебен секретар“ са 

преназначени от Районен съд - Велико Търново, Анита Бижева и Албена 

Шишманова. 

Считано от 18.10.2021 г., Атанаска Иванова напусна длъжността „съдебен 

секретар“ на основание чл. 326, ал. 1 и ал. 2 от КТ. 

Считано от 04.01.2022 г., Милка Желязкова напусна длъжността „съдебен 

секретар“  на основание чл. 326, ал. 1 и ал. 2 от КТ. 
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Функциите на служител по сигурността на информацията и през 2021 година 

продължиха да се изпълняват от съдебния администратор. Същият е и финансов 

контрольор. Дейността по завеждащ регистратура за класифицирана информация е 

възложена на Росица Илиева – съдебен деловодител – граждански дела, а като 

заместващ завеждащ РКИ е определен съдебния архивар Стефка Филипова. 

Функциите на служител по сигурността на информацията на АИС се изпълняват от 

системният администратор Димитър Кабранджиев.  

Съдебните помощници Невена Ганева и Десислава Димитрова изпълняват 

задълженията, които са им възложени, съгласно Вътрешните правила за 

организацията на работа на съдебните помощници в Окръжен съд – Велико 

Търново. 

Служба „Деловодство“ се ръководи от „Завеждащ служба, той и съдебен 

деловодител“ Кръстинка Василева. Съдебните деловодители са разпределени както 

следва: един съдебен деловодител 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. Единият от съдебните 

деловодители – регистратура – Албена Иванова, води регистъра и делообработката 

на заявленията, постъпили по Закона за достъп до обществена информация и 

Регистъра за уведомленията по чл. 47 ГПК и връчването на книжата по тях. Двама 

съдебни деловодители – обслужване на граждани извършват справки по делата, 

тъй като в съда е въведен принципа на обслужване на гражданите на едно гише, 

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.  

Служба „Съдебни секретари“ се ръководи от „Завеждащ служба, той и 

съдебен секретар „граждански дела“ Красимира Борисова 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. 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. 
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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 49 щатни бройки за 

служители, от които действително заети са 46.  

Свободни са били общо 3 щ. бр. – 1 щ. бр. за „съдебен помощник“ и 2 щ. бр. 

за „съдебен секретар“.  

Към настоящия момент съотношението: магистрати/служители (по щат) е 

19:49 или 1:2.58. 

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. 
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Към 01.01.2021 г. Окръжен съд – Габрово е с утвърден щат от  

административен ръководител - председател, един заместник на административния 

ръководител – заместник-председател, девет съдии и един младши съдия. 

На основание решение по Протокол № 30 от дистанционното заседание чрез 

видеоконферентна връзка на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, 

проведено на 27.07.2021 г., младшият съдия Славена Койчева встъпва в длъжност, 

считано на 30.08.2021 г. 

През 2021 г. са командировани следните съдии от Окръжен съд – Габрово в 

Апелативен съд - Велико Търново: 

1. Съдия Диана Василева е командирована: 

- със Заповед № 552 от 16.12.2020 г. на административния ръководител-

председател на ВТАС за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

2. Съдия Пламен Попов е командирован: 

- със Заповед № 352 от 28.08.2020 г. на административния ръководител-

председател на ВТАС за периода от 02.09.2020 г. до 02.09.2021 г. 

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”.  

Младшият съдия Славена Койчева е участвала във въззивни състави от двете 

отделения. Разпределението на младшия съдия в Единната информационна 

ОКРЪЖЕН СЪД 
ГАБРОВО 
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система на съдилищата (ЕИСС) е  при индивидуални  88%, от които 44% по 

въззивни наказателни дела и 44% по въззивни граждански дела. 

При това кадрово състояние и отработени 116 човекомесеци, действителната 

натовареност на съда по отношение на делата за разглеждане през 2021 година е 

била 9,02, при 9,19 за 2020 година и 10,31 за 2019 година. По отношение на 

свършените дела през отчетния период действителната натовареност е била 7,59, 

при 7,90 за 2020 година и 8,63 за 2019 година. 

Същата обаче реално е по-голяма, тъй като отработените през годината 

човекодни не отговарят на статистически въведените човекомесеци, предвид 

ползването на годишен отпуск, почивните и празничните дни, командировки за 

участие в обучителни програми, семинари и други служебни ангажименти. 

Щатната численост на съдебните служители, на ръководни длъжности, от 

общата и специализирана администрация и на технически длъжности в Окръжен 

съд – Габрово, в края на 2021 година, е била 23 – съдебен администратор, главен 

счетоводител, завеждащ служба „Деловодство”, връзки с обществеността, 

счетоводител и касиер, системен администратор, управител сгради и домакин, 

съдебен помощник, пет съдебни деловодители, съдебен архивар, пет съдебни 

секретари, призовкар, работник поддръжка сгради - огняр и две чистачки, като 

съотношението по щат съдебни служители – съдии е по-малко от 2:1 (1.92). 

През 2021 година са проведени два конкурса за съдебни служители в 

Окръжен съд – Габрово. 

С решение по Протокол № 12 от дистанционното заседание чрез 

видеоконферентна връзка на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 13.04.2021 

г. – т. 22.1.2., е увеличен щата на Окръжен съд – Габрово с 1 щатна бройка 

„съдебен помощник”, считано от датата на решението. След проведена конкурсна 

процедура е сключен Трудов договор № 77/23.12.2021 г. с Милица Янева, 

определена за лице, спечелило конкурса за длъжността „съдебен помощник”, на 

основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, считано от 29.12.2021 г. 

През календарната 2021 г. е проведен конкурс и за длъжността „съдебен 

секретар“, поради продължително отсъствие на титуляря Ваня Матеева (същата е в 

отпуск, поради бременност и раждане (за майчинство). 

С кандидата, класиран като успешно издържал конкурса на първо място – 

Илияна Глушкова, е сключен Трудов договор № 72/30.09.2021 г., считано от 
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01.10.2021 г., назначена по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда до завръщане на 

титуляря Ваня Матеева. 

На основание чл. 328, ал. 1, т. 10, предл. първо от КТ и поради изтичане 

срока на предизвестието, връчено на 26.11.2021 г., със Заповед № 78/21.12.2021 г. 

е прекратен трудовия договор с Борянка Михова, съдебен секретар, считано от 

29.12.2021 г. 

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 

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 завеждащия служба „Деловодство“ е възложено да изпълнява и задълженията 

на завеждащ „Регистратура класифицирана информация” по смисъла на ППЗЗКИ, а 

при отсъствието му като такъв, е заместван от 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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В началото на отчетния период Окръжен съд – Ловеч е имал утвърден щат 

за 14 съдии, в т.ч. председател, двама заместник - председатели, 10 окръжни съдии 

и 1 младши съдия. 

С решение по протокол № 4/11.03.2021 г. Пленума на ВСС e съкратена на 

основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една щатна длъжност „съдия” в Окръжен съд - 

Ловеч, считано от датата на вземане на решението (11.03.2021 г.). 

С решение по протокол № 30/27.07.2021 г. Съдийската колегия на ВСС, на 

основание чл. 258а, ал. 3 от ЗСВ е назначила Радослав Руменов Ангелов на 

длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд - Ловеч, считано от 30.08.2021 г. 

Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 43 от заседанието си 

на 30.11.2021 г. на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ е назначила Магдалена 

Станчевска на длъжността „административен ръководител – председател“ на 

Окръжен съд – Ловеч, считано от датата на встъпване в длъжност. На основание 

чл. 167, ал. 3 от ЗСВ, съдия Магдалена Станчевска е встъпила на длъжността 

„административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Ловеч на 

21.12.2021 г. 

С решение по протокол № 27/16.12.2021 г. Пленумът на ВСС е разкрил на 

основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ 1 (една) нова щатна длъжност „съдия“ в 

Окръжен съд - Ловеч, считано от датата на вземане на решението (16.12.2021 г.). 

ОКРЪЖЕН СЪД 
ЛОВЕЧ 
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На тази нова щатна длъжност „съдия“, Съдийската колегия на ВСС е 

преназначила на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Милена Петкова Вълчева – и. ф. 

„административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Ловеч. 

Към края на отчетния период не е заета едната длъжност на „Заместник на 

административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд - Ловеч. 

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 31 

щатни бройки. 

От 19.08.2020 г. в продължителен отпуск, поради временна 

нетрудоспособност, бременност и раждане е съдебният секретар Христина 

Христова. 

Със заповед № 18/11.02.2021 г. е обявен конкурс за длъжността „съдебен 

секретар“ по чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ за назначаване на служител по заместване до 

завръщането на титуляра Христина Христова. 

След проведен конкурс на длъжността „съдебен секретар“ по чл. 68, ал. 1, т. 

3 от КТ, считано от 15.04.2021 г., е сключен трудов договор с класирания на първо 

място кандидат Елена Пенчева. 

С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 12/13.04.2021 г. е 

увеличен щата на Окръжен съд - Ловеч с 2 щатни бройки за длъжността „съдебен 

помощник“. 

Със заповед № 125/25.05.2021 г. е обявен конкурс за назначаване на 

съдебни служители за длъжността „съдебен помощник“ по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ в 

Окръжен съд - Ловеч - 2 щатни бройки. 

След провеждането на конкурса, считано от 01.09.2021 г., е сключен трудов 

договор с класирания на първо място кандидат Христо Руменов Митев, а считано от 

01.10.2021 г. е сключен трудов договор с класирания на трето място кандидат 

Ивайло Стефанов Стоянов. 

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”. 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021 г.       109/189 

Специализираната администрация по щат е 21 бройки, в т.ч. съдебен 

помощник – 2 бр, съдебен секретар протоколист – 7 бр., от които един във 

фирменото деловодство, съдебен деловодител – 7 бр., разпределени в наказателно 

и гражданско деловодство, регистратура и служба „Архив”, съдебен статистик – 1 

бр. и призовкар – 4 бр., които обслужват и Районен съд – Ловеч. 

Експертни длъжности: системен администратор – 1 бр., счетоводител - 

касиер – 1 бр. 

Технически длъжности: шофьор – 1 бр., работник, поддръжка сгради и огняр 

– 1 бр. и чистач-домакин – 1 бр. и чистач-куриер – 1 бр. 

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 

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”. Вещите лица Милена 

Стоянова Йорданова и Мариета Григорова Младенова също имат разрешение за 

достъп до класифицирана информация с ниво на достъп „секретно”. 

Съотношението между магистрати и съдебни служители в съда е 1:2.38 (13 

съдии и 31 служители). 
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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 24 щатни бройки са били заети, а незаети 

щатни бройки са както следва: 1 щатна бройка за „Административен ръководител – 

председател“ и 1 щатна бройка за „младши съдия“. 

Със Заповед № 403/01.10.2020 г. на административния ръководител - 

председател на Апелативен съд - Велико Търново е командирован съдия 

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 

а със Заповед № 421/04.10.2021 г. е продължено командироването му до 

приключване на обявения конкурс (обн. в ДВ бр. 53/25.06.2021 г.) за заемане на 

свободни длъжности съдия в апелативните съдилища - наказателно отделение. 

Със Заповед № 414/30.09.2021 г. на административния ръководител - 

председател на Апелативен съд - Велико Търново е командирован съдия Калоян 

Венциславов Гергов от 01.10.2021 г. до 01.10.2022 г. за изпълнение на длъжността 

„съдия“ в Наказателно отделение на Апелативен съд – Велико Търново. 

С решение по протокол № 1, т. 13 от заседанието на Съдийската колегия на 

ОКРЪЖЕН СЪД 
ПЛЕВЕН 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021 г.       111/189 

Висшия съдебен съвет, проведено на 19.01.2021 г., Върбина Ганчева 

Мълчиниколова е освободена от длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Плевен, 

считано от 19.01.2021 г. 

С решение по протокол № 30, т. 6.22 от заседанието на Съдийската колегия 

на Висшия съдебен съвет, проведено на 27.07.2021 г., Георги Илиянов Алипиев е 

назначен на длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд - Плевен, считано от 

30.08.2021 г. 

Щатните длъжности на съдебните служители в Плевенския окръжен съд към 

01.01.2021 г. съобразно щатното разписание са 46. От тях заети са били 42 

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 - девет щатни 

бройки, съдебни деловодители – тринадесет щатни бройки, архивар – една щатна 

бройка, шофьор, снабдител и куриер, съдебни призовкари - пет щатни бройки, 

чистач – куриер – три щатни бройки и работник поддръжка сгради 

Със заповед № РД-21/28.01.2021 г. на и.ф. административния ръководител – 

председател на Окръжен съд - Плевен е преназначена  Деница Петрова Тончева от 

длъжност „съдебен архивар“ на длъжност „съдебен деловодител“ в Окръжен съд -

Плевен, считано от 01.02.2021 г.  

Със заповед № РД-24/28.01.2021 г. на и.ф. административния ръководител – 

председател на Окръжен съд - Плевен е назначена Кона Митева Дочева на 

длъжност „съдебен секретар“ в Окръжен съд - Плевен на основание чл. 68, ал. 1, т. 

4 от КТ. 

Със заповед № РД-48/22.02.2021 г. на и.ф. административния ръководител – 

председател на Окръжен съд - Плевен е обявен конкурс за три щатни бройки за 

длъжност „съдебен секретар“ и една щатна бройка за длъжност „съдебен архивар“. 

Със заповед № РД-70/26.02.2021 г. на и.ф. административния ръководител – 

председател на Окръжен съд - Плевен е назначен Валентин Тодоров Димов на 

длъжност „системен администратор“ в Окръжен съд - Плевен. 

Със заповед № РД-132/26.05.2021 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 
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от 01.06.2021 г. 

Със заповед № РД-133/27.05.2021 г. на и.ф. административния ръководител 

– председател на Окръжен съд - Плевен Десислава Цветанова Гюзелева е 

преназначена от длъжност „съдебен секретар“ на длъжност „съдебен архивар“, 

считано от 01.06.2021 г. в Окръжен съд - Плевен.  

Със заповед № РД-134/28.05.2021 г. на и.ф. административния ръководител 

– председател на Окръжен съд - Плевен Анелия Йорданова Докузова е 

преназначена от длъжност „съдебен секретар“ на длъжност „шофьор, той, 

снабдител и куриер“, считано от 01.06.2021 г. в Окръжен съд - Плевен. 

Със заповед № РД-135/31.05.2021г. на и.ф. административния ръководител – 

председател на Окръжен съд - Плевен е назначен Александър Георгиев Петров на 

длъжност „съдебен секретар“, считано от 01.06.2021 г. в Окръжен съд - Плевен, 

след проведен конкурс.  

Със заповед № РД-136/31.05.2021 г. на и.ф. административния ръководител 

– председател на Окръжен съд - Плевен е назначена Йовка Стилиянова Керенска 

на длъжност „съдебен секретар“, считано от 01.06.2021 г. в Окръжен съд - Плевен, 

след проведен конкурс.  

Със заповед № РД-137/31.05.2021г. на и.ф. административния ръководител – 

председател на Окръжен съд - Плевен е назначена Мари Славчева Йончовска на 

длъжност „съдебен секретар“, считано от 01.06.2021 г. в Окръжен съд - Плевен, 

след проведен конкурс.  

Със заповед № РД-139/31.05.2021 г. на и.ф. административен ръководител – 

председател на Окръжен съд - Плевен е прекратено трудовото правоотношение с 

Здравка Димитрова Атанасова на длъжност „завеждащ служка класифицирана 

информация“ в Окръжен съд - Плевен, считано от 31.05.2021 г. 

Със заповед № РД-141/31.05.2021 г. на и.ф. административен ръководител – 

председател на Окръжен съд - Плевен Петър Илиянов Петров е преназначен от 

длъжност „съдебен секретар“ на длъжност „завеждащ служба класифицирана 

информация“, считано от 01.06.2021 г. в Окръжен съд - Плевен.  

Със заповед № РД-144/04.06.2021 г. на и.ф. административния ръководител 

– председател на Окръжен съд - Плевен е обявен конкурс за една щатна бройка за 

длъжност „съдебен архивар“. 

Със заповед № РД-147/10.06.2021 г. на и.ф. административния ръководител 
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– председател на Окръжен съд - Плевен е изменено наименованието на длъжността 

„шофьор, той, снабдител и куриер“ и е утвърдено  ново наименование на 

длъжността „шофьор, снабдител и технически изпълнител“ в Окръжен съд - 

Плевен.  

Със заповед № РД-152/17.06.2021 г. на и.ф. административния ръководител 

– председател на Окръжен съд - Плевен е възложено на Димитринка Атанасова 

Георгиева на длъжност „съдебен деловодител“ да изпълнява „завеждащ служба 

класифицирана информация“ в отсъстието на титуляра. 

Със заповед № РД-170/28.07.2021 г. на и.ф. административния ръководител 

– председател на Окръжен съд - Плевен е обявен конкурс за три щатни бройки за 

длъжност „съдебен помощник“.  

Със заповед № РД-202/28.09.2021 г. на и.ф. административния ръководител 

– председател на Окръжен съд - Плевен е назначена Десислава Илийчева 

Георгиева на длъжност „съдебен архивар“, считано от 01.10.2021 г. в Окръжен съд 

- Плевен, след проведен конкурс.  

Със заповед № РД-224/01.11.2021 г. на и.ф. административния ръководител 

– председател на Окръжен съд - Плевен е назначена Боряна Костадинова Тодорова 

на длъжност „съдебен помощник“, считано от 01.11.2021 г. в Окръжен съд - 

Плевен, след проведен конкурс.  

Със заповед № РД-225/08.11.2021 г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд - Плевен е назначена Теодора Иванова Кюлджийска 

на длъжност „съдебен помощник“, считано от 08.11.2021 г. в Окръжен съд - 

Плевен, след проведен конкурс.  

Със заповед № РД-230/15.11.2021 г. на и.ф.административния ръководител – 

председател на Окръжен съд - Плевен е възложено на Анатоли Димитров Илиев на 

длъжност „съдебен помощник“ да изпълнява функциите и на служител в 

Регистратура за класифицирана информация в Окръжен съд - Плевен. 

Със заповед № РД-232/17.11.2021 г. на и.ф. административния ръководител 

– председател на Окръжен съд - Плевен е назначена Мария Димитрова Иванова на 

длъжност „съдебен помощник“, считано от 17.11.2021 г. в Окръжен съд - Плевен, 

след проведен конкурс.  

В края на отчетния период – 31.12.2021 г., щатните бройки за съдебни 

служители са 51 броя. 
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Съотношението магистрати – съдебни служители към 31.12.2021 г. е 1:1.96. 

Дейността на общата и специализираната администрация е организирана в 

съответствие с изискванията на Правилника за администрацията в съдилищата. 

Общата администрация подпомага дейността на председателя на съда, съдебния 

администратор и специализираната администрация, а специализираната 

администрация подпомага и осигурява осъществяването на съдебната дейност. 

Съдебните помощници са четирима на брой и са разпределени за работа по 

състави в гражданско, търговско и наказателно отделения. 

Съдебните деловодители са разпределени, както следва: 

В гражданско деловодство работят четирима деловодители, в наказателно 

деловодство работят четирима деловодители, в търговското деловодство – трима 

деловодители, в регистратурата - трима деловодители и в архива – двама 

архивари.   

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 единадесет съдебни секретари 

(две незаети бройки), 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 трима, 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.  

В Окръжен съд - Плевен се осъществява конкурсното начало за подбор и 

назначаване на съдебни служители от специализираната и обща администрация. 
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Модела за подбор, бланките и нормативната уредба са предоставени за ползване 

от гражданите на web страницата на Плевенския окръжен съд.  

Ежегодно се актуализират и допълват Правила за изграждане и 

функциониране на система за финансово управление и контрол (СФУК).  

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. 

 

         

 

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 № 31/01.10.2019 г. е 

открита процедура за избор на административен ръководител. 

До края на 2021 г. конкурсната процедура за избор на административен 

ръководител не е приключила и длъжността „административен ръководител - 

председател“ на Окръжен съд - Русе е свободна. 

ОКРЪЖЕН СЪД 
РУСЕ 
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За изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на 

Окръжен съд - Русе е определена Анета Георгиева – зам. административен 

ръководител - заместник председател на Окръжен съд - Русе, с  Решение на Висшия 

съдебен съвет по Протокол № 23/16.07.2019 г., до встъпване в длъжност на нов 

административен ръководител. 

За заместник административен ръководител – заместник-председател на 

Окръжен съд - Русе е назначен Свилен Сирманов, с Решение на Висшия съдебен 

съвет по Протокол № 8/14.06.2016 г. 

С Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 2 

от 26.01.2021 г., т. 9 е освободена Наталия Денева Георгиева от заеманата 

длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Русе, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, 

считано от 04.02.2021 г. 

На 30.08.2021 г. като „младши съдия“ в Окръжен съд - Русе постъпи Михаил 

Драгнев, назначен с Решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 

30/27.07.2021 г. 

Със заповед № 481/04.11.2021 г. на Административния ръководител – 

председател на Апелативен съд - Велико Търново,  Велизар Бойчев - съдия в 

Районен съд - Русе, е командирован в Окръжен съд - Русе за разглеждане на 

наказателни дела, считано от 09.11.2021 г. до провеждане на конкурс и встъпване 

в длъжност на спечелилия кандидат. 

Всички съдии са с продължителен юридически и съдийски стаж. 

Преобладаващият стаж на почти всички е съдийски.  

В Окръжен съд – Русе към 01.01.2021 г. щатната численост за съдебни 

служители обща и специализирана администрация е 50: съдебен администратор, 

административен секретар, главен счетоводител, управител сграда, системен 

администратор – 2 бр., 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 01.01.2021 г. са заети са всички 49 щатни бройки.  

На основание чл. 86, ал., 1, т. 11, чл. 343, ал. 2 от ЗСВ и чл. 138, ал. 2 от 
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ПАС, във връзка с Решение на СК на ВСС по Протокол № 44/15.12.2020 г., т. 22, с 

което е разкрита в Окръжен съд - Русе една щатна бройка за системен 

администратор, е преназначена Анелия Генчева Генчев от длъжност „съдебен 

секретар“ на длъжност „системен администратор“, считано от 06.01.2021 г. 

На основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ – Вероника Владимирова Якимова е 

назначена на длъжността „съдебен секретар“ от 18.01.2021 г. 

С решение на СК на ВСС по Протокол № 12/13.04.2021 г. е разкрита 1 щ. бр. 

за „съдебен помощник“. 

На основание чл. 107 във връзка с чл. 89 и чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ и Заповед 

№ 461/21.10.2021 г. Милена Ганчева Трифонова е назначена на длъжността 

„съдебен помощник“ от 01.11.2021 г. 

С Решение на СК на ВСС по Протокол № 42/23.11.2021 г. са разкрити 2 щ. бр. 

за „съдебен секретар“. 

От 01.12.2021г. на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 327, ал. 1, т. 12 

от КТ е освободен Цанко Събев Цанев - работник поддръжка сграда – огняр. 

Съотношението магистрати – съдебни служители към 31.12.2021 г. е 1:2.17. 

 

VІ.2. Движение на делата в окръжните съдилища 

   

Брой постъпили дела. Брой дела за разглеждане 

 

Окръжен съд – Велико Търново. През отчетната 2021 година в съда е 

имало за разглеждане общо 2 336 дела, от които 600 висящи в началото на 

отчетния период и 1 729 дела постъпили през годината. През 2020 година в съда е 

имало за разглеждане общо 2 285 дела. От тях 523 са били висящи в началото на 

годината и 1 762 новопостъпили. През 2019 година общият брой дела за 

разглеждане е бил 2 342, от които 372 висящи и 1 970 новопостъпили. 

Сравнителния анализ показва тенденция на увеличаване на постъпленията след 

отчетената в предходния период такава за намаляване на постъпленията и 

връщане към нивата на 2019 г. 

Окръжен съд - Габрово. През отчетната 2021 година в съда е имало за 

разглеждане общо 1 046 дела. От тях 145 са били висящи в началото на годината и 

897 новопостъпили. През 2020 година в съда е имало за разглеждане общо 1 038 
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дела. От тях 173 са били висящи в началото на годината и 864 новопостъпили. През 

2019 година общият брой дела за разглеждане е бил 1 062, от които 123 висящи и 

939 новопостъпили. Тук сравнителния анализ показва тенденция на увеличение на 

постъпленията през последните две отчетни години, но все още не с адостигнати 

нивата на 2019 г. 

Окръжен съд - Ловеч. През 2021 година делата за разглеждане са били 

общо 1 544. От тях 289 са били висящи и 1 255 – новопостъпили. През 2020 година 

делата за разглеждане са били общо 1 545. От тях 222 са били висящи и 1 323 – 

новопостъпили. През 2019 година общо делата за разглеждане са били 1 643, от 

които 213 дела са били висящи и 1 430 са новопостъпили. Тук се наблюдава ярка 

тенденция на намаление на постъпленията през последните три години. 

Окръжен съд - Плевен. През годината в този съд са стояли за разглеждане 

общо 2 570 дела. От тях 406 са били висящи и 2 164 – новопостъпили. През 2020 

година в този съд са стояли за разглеждане общо 2 748 дела. От тях 544 са били 

висящи и 2 204 - новопостъпили. През 2019 година общо делата за разглеждане са 

били 2 924 дела. От тях 333 са били висящи в началото на периода и 2 591 дела са 

новопостъпили. И тук се наблюдава намаление на постъпленията през последните 

отчетни години в сравнение с преди това отчетената в предходните години (2018 и 

2019 години) тенденция на устойчивост на постъплението. 

Окръжен съд - Русе. През отчетната 2021 година в съда е имало за 

разглеждане общо 2 559 дела. От тях 434 са били висящи в началото на годината и 

2 125 новопостъпили. През 2020 година в съда е имало за разглеждане общо 2 760 

дела. От тях 390 са били висящи в началото на годината и 2 370 новопостъпили. 

През 2019 година общият брой дела за разглеждане е бил 2 571, от които 344 

висящи и 2 227 новопостъпили. В този съд след отчетената затвърждена тенденция 

на увеличение на постъпленията в предходния период, сега се наблюдава 

тенденция на намаляване на постъпленията. 

Общата тенденция за окръжните съдилища в апелативния район е към 

намаление постъплението на делата, като общият брой на делата за разглеждане 

в петте окръжни съдилища незначително е намалял в сравнение с 2020 и 2021 

година. 

Дела за разглеждане в окръжните съдилища във Великотърновски 

апелативен район: 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021 г.       119/189 

 

Година 
ОС - В. 

Търново 
ОС - 

Габрово 
ОС – 

Ловеч 
ОС - 

Плевен 
ОС - 
Русе 

 
Общо 

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 

2021 2 336 1 046 1 544 2 570 2 559 10 055 

 

Брой на свършените дела в края на годината 

 

През 2021 година съдиите от Окръжен съд – Велико Търново са 

свършили общо 1 730  дела. От тях в срок до три месеца са свършени 1 168 дела 

или 68 %. През 2020 година 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 1 819 

дела. От тях в срок до три месеца са свършени 1 470 дела или 81 %. Налице е 

значително намаление на добрия показател за срочност с 12 пункта, след 

отчетеното незначително намаление с 1 пункт през миналата отчетна година. 

Окръжен съд - Габрово. През 2021 година общият брой на свършените 

дела е бил 880 (584 граждански и 296 наказателни), от които 708 или 80 % в срок 

до 3 месеца. Спрямо общия брой дела за разглеждане 1 046 свършените дела са 

съставлявали 84.13 %. В края на отчетния период са останали несвършени 166 

дела. 

През 2020 година общият брой на свършените дела е 893 (636 граждански и 

257 наказателни), от които 720 или 81 % в срок до 3 месеца.     

Спрямо общия брой дела за разглеждане 1 028 свършените дела съставляват 

86.03 %. В края на отчетния период са останали несвършени 173 дела. 

През 2019 година общият брой на свършените дела е бил 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 са съставлявали 82.77 %. 

В края на отчетния период са останали несвършени 173 дела. 

Тук се наблюдава устойчивост на показателя за свършените дела в срок до 

три месеца, след отчетената трайна тенденция на намаление на показателя за 
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срочност с по 5 пункта за всяка година през предходния отчетен период, при иначе 

винаги отчитаната много добра срочност при разглеждането на делата. 

Съдиите от Окръжен съд - Ловеч са свършили през 2021 година общо 1 

261 дела. От тях в срок до три месеца са свършени 1 111 дела или 88 %. През 

2020 година са свършили общо 1 279 дела, от които в срок до три месеца са 

свършени общо 1 087 дела или 85 %. През 2019 година са свършили общо 1 421 

дела, от които в срок до три месеца са свършени общо 1 308 дела или 92 %. Тук е 

налице повишени с 3 пункта на показателя срочност след отчетеното през 

предходния отчетен период намаление със 7 пункта. 

Окръжен съд - Плевен. През 2021 година общият брой на свършените 

дела е бил 2 181, от които 1 770 или 81 %  в срок до 3 месеца. 

През 2020 година общият брой на свършените дела е 2 342, от които 1 855 

или 79 % в срок до 3 месеца.     

През 2019 година общият брой на свършените дела е бил 2 380, от които 2 

051 или 86 % в срок до 3 месеца.     

В края на отчетния период са останали несвършени 389 дела. Също е налице 

тенденция за намаляване на процента свършени дела в тримесечен срок (макар 

последната година незначително да се е увеличил), но и тук е запазена традицията 

за много добра срочност при разглеждането на делата. 

Съдиите от Окръжен съд - Русе са свършили през 2021 година общо 2 193  

дела. От тях в срок до три месеца са свършени 1 893 дела или 86 %. През 2020 

година са свършили 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 които 1 

921 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 1 455 дела, от които 983 граждански и 472 наказателни дела, през 2020 

година са били решени с акт по същество общо 1 421 дела, от които 989 
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граждански и 432 наказателни дела, спрямо 1 531 - през 2019 година, от които 1 

084 граждански и 447 наказателни дела. 

В Окръжен съд – Габрово през 2021 година са били решени с акт по 

същество общо 763 дела, от които 490 граждански и 273 наказателни дела, през 

2020 година са били решени с акт по същество общо 756 дела, от които 545 

граждански и 211 наказателни дела, спрямо 709 - през 2019 година, от които 491 

граждански и 218 наказателни дела. 

В Окръжен съд – Ловеч през 2021 година са били решени с акт по 

същество общо 1 013 дела, от които 553 граждански и 460 – наказателни дела, 

спрямо 1 085 дела за 2020 година, от които 653 граждански и 432 – наказателни 

дела и 1 258 дела за 2019 година, от които 745 граждански и 513 наказателни 

дела. 

В Окръжен съд - Плевен през 2021 година са били решени с акт по 

същество общо 1 803 дела, от които 978 граждански и 825 – наказателни дела, 

спрямо 2 010 дела, от които 1 139 граждански и 871 – наказателни дела за 2020 

година и спрямо 2 044 дела, от които 1 053 граждански и 991 наказателни за 2019 

година.  

В Окръжен съд – Русе през 2021 година са били решени с акт по 

същество общо 1 829 дела, от които 1 033 граждански и 796 – наказателни, спрямо 

1 985 дела, от които 1 081 граждански и 904 – наказателни за 2020 година и 1 858 

дела, от които 1 082 граждански и 776 наказателни дела за 2019 година.  

При всички окръжни съдилища, с изключение на Окръжен съд – Габрово и 

Окръжен съд – Велико Търново, има намаление на свършените дела спрямо 

предходната 2020 година, вкл. и на свършените с акт по същество, като този 

статистически показател в голяма степен е свързан с въведената извънредна 

епидимична обстановка през 2021 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 275 дела, от 

които 166 граждански и 109 наказателни дела, през 2020 година са били 
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прекратени общо 264 дела, от които 174 граждански и 90 наказателни дела, спрямо 

288 - през 2019 година, от които 212 граждански и 76 наказателни дела. 

В Окръжен съд – Габрово са били прекратени общо 180 дела, от които 119 

граждански и 61 наказателни дела, през 2020 година са били прекратени общо 137 

дела, от които 91 граждански и 46 наказателни дела, спрямо 166 - през 2019 

година, от които 119 граждански и 61 наказателни дела. 

В Окръжен съд – Ловеч през 2021 година са били прекратени общо 248 

дела, от които 165 граждански и 83 – наказателни дела, спрямо 172 дела за 2020 

година, от които 126 граждански и 46 – наказателни дела и 163 дела за 2019 

година, от които 114 граждански и 49 наказателни дела. 

В Окръжен съд - Плевен през 2021 година са били прекратени общо 378 

дела, от които 234 граждански и 144 – наказателни дела, спрямо 332 дела, от 

които 201 граждански и 131 – наказателни дела за 2020 година и спрямо 336 дела, 

от които 201 граждански и 135 наказателни за 2019 година.  

В Окръжен съд – Русе през 2021 година са били прекратени общо 364 

дела, от които 229 граждански и 135 – наказателни, спрямо 341 дела, от които 226 

граждански и 115 – наказателни за 2020 година и 323 дела, от които 222 

граждански и 101 наказателни дела за 2019 година.  

 

 Висящи дела в края на отчетния период 

 

Окръжен съд – Велико Търново. В края на отчетната 2021 година са 

останали несвършени общо 606 дела, от които 535 граждански и 71 наказателни 

дела. При гражданските дела най-много са висящите въззивни граждански дела – 

234, граждански дела І инст. – 152, търговски дела – 108 и 40 частни граждански 

дела ІІ инст. При наказателните дела най-много са въззивните наказателни дела – 

26, наказателните общ характер дела – 19, частните наказателни дела – 14, 

частните наказателни дела ІІ инст. – 11 и наказателни адмнистративен характер 

дела – 1. 

Окръжен съд – Габрово. В края на отчетната 2021 година са останали 

несвършени общо 166 дела, от които 131 граждански и 35 наказателни дела. При 

гражданските дела най-много са висящите граждански дела І инст. – 46, търговски 

дела - 46, въззивни граждански дела – 29 и 10 частни граждански дела ІІ инст. При 
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наказателните дела най-много са въззивните наказателни дела – 19, частните 

наказателни дела ІІ инст. – 8, наказателните общ характер дела – 7 и частните 

наказателни дела – 1. Няма висящи наказателни адмнистративен характер дела. 

Окръжен съд - Ловеч. В края на отчетната 2021 година са останали 

несвършени общо 283 дела, от които 235 граждански и 48 наказателни дела. При 

гражданските дела най-много са висящите въззивни граждански дела – 103, 

търговски дела - 88, граждански дела І инст. – 32 и 12 частни граждански дела ІІ 

инст. При наказателните дела най-много са въззивните наказателни дела – 21, 

наказателните общ характер дела – 18, частните наказателни дела – 7, частните 

наказателни дела ІІ инст. – 1 и  наказателни адмнистративен характер дела – 1. 

Окръжен съд - Плевен. От останалите несвършени към 31.12.2021 година 

общо 389 дела, 293 са граждански и 96 са наказателни. При гражданските дела 

най-много са висящите търговски дела - 119, въззивни граждански дела – 97, 

граждански дела І инст. – 67 и 10 частни граждански дела ІІ инст. При 

наказателните дела най-много са въззивните наказателни дела – 39, наказателните 

общ характер дела – 34, частните наказателни дела ІІ инст. – 12 и частните 

наказателни дела – 11.  

Окръжен съд - Русе. В края на отчетната 2021 година са останали 

несвършени общо 366 дела, от които 289 граждански и 77 наказателни дела. При 

гражданските дела най-много са били висящите граждански дела І инст. – 125, 

търговски дела – 79, въззивни граждански дела – 71 и 13 частни граждански дела 

ІІ инст. и 1 частни граждански дела без жабли за бавност. При наказателните дела 

най-много са били наказателните общ характер дела – 34, частните наказателни 

дела І инст. – 17, въззивните наказателни дела – 16, 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 1 736 2 336 1 730 1 168 68 

Габрово              901 1 046 880 708 80 

Ловеч 1 255 1 544 1 261 1 111 88 

Плевен 2 164 2 570 2 181  1 770 81 

Русе 2 125 2 559 2 193 1 893 86 

Общо 8 181 10 055 8 245 6 650 81 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Видове дела за разглеждане в окръжните съдилища 
за периода 2019 -2021 

 
 

 

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 
Разпити 

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 
Разпити 

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 

 

2021 
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 
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 293 0 19 0 751 317 304 0 75 279 44 72 178 0 4 2336 

ГОС 147 0 9 2 235 194 126 2 28 131 16 96 59 0 1 1046 

ЛОС 101 0 15 0 364 286 187 0 75 337 25 82 69 0 3 1544 

ПОС 223 0 15 3 613 330 321 0 145 530 38 179 169 0 4 2570 

РОС 326 0 68 3 549 359 241 5 166 546 62 130 100 0 4 2559 
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Свършени дела по видове в окръжните съдилища 
за периода 2019 -2021 

 
 
 

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 

 

2021 
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 141 0 18 0 517 277 196 0 56 265 44 46 167 0 3 1730 

ГОС 101 0 9 2 206 184 80 2 21 130 16 77 51 0 1 880 

ЛОС 69 0 15 0 261 274 99 0 57 330 25 61 68 0 2 1261 

ПОС 156 0 15 3 516 320 202 0 111 519 38 140 157 0 4 2181 

РОС 201 0 67 3 478 346 162 5 132 529 62 114 91 0 3 2193 
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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 
2 336 1 730 19 10.25 7.59 153 15.27 11.31 

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 2021 година в Окръжен съд – Велико Търново са образувани 1 736 дела. В 

началото на отчетния период са били останали несвършени 600 дела. През отчетния 

период в Окръжен съд – Велико Търново от всички 2 336 дела за разглеждане са 

свършени 1 730 дела, от които решени по същество са 1 455, а 275 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно 

броят на разгледани дела е 10.25.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно 

броят на свършени дела е 7.59.   

Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Велико Търново 

съобразно броят на разгледани дела е 15.27.   

Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Велико Търново 

съобразно броят на свършени дела е 11.31.   

Граждански дела 

През 2021 година в Окръжен съд – Велико Търново са образувани 1 135 

граждански дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 549 

граждански дела. През отчетния период в Окръжен съд – Велико Търново от всички 1 
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684 граждански дела за разглеждане са свършени 1 149 граждански дела, от които 

решени по същество са 635, а 166 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно 

броят на разгледани граждански дела е 11.69.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно 

броят на свършени граждански дела е 7.98.   

 Наказателни дела 

През 2021 година в Окръжен съд – Велико Търново са образувани 601 

наказателни дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 51 

наказателни дела. През отчетния период в Окръжен съд – Велико Търново от всички 

652 наказателни дела за разглеждане са свършени 581 наказателни дела, от които 

решени по същество са 472, а 109 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно 

броят на разгледани наказателни дела е 7.76.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно 

броят на свършени наказателни дела е 6.92.   

Сравнителен анализ за две години назад 

Сравнителния анализ на последните три отчетни години (2019, 2020 и 2021) 

бележи трайна тенденция на устойчивост на показателя средната натовареност по 

щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно броят на разгледани дела с 

незначително увеличение през настоящата отчетна година и връщане към нивата на 

2019 година – сега (2021 г.) – 10.25 в сравнение с 2020 година – тогава – 10.02 и 

10.27 през 2019 година. Същата закономерност се наблюдава и при средната 

натовареност по щат на Окръжен съд – Велико Търново съобразно броят на 

свършени дела е 7.59, при стойности – 7.39 за 2020 година, 7.98 – за 2019 година. Не 

такава тенденция се наблюдава обаче при отчитане на стойностите на средната 

действителна натовареност на Окръжен съд – Велико Търново съобразно броят на 

разгледани дела. През настоящата година при този показател се наблюдава 

значително увеличение – 15.27, при стойности – 12.55 за 2020 година, 11.31 за 2019 

година, както и средната действителна натовареност на Окръжен съд – Велико 

Търново съобразно броят на свършени дела, сега - 11.31, при стойности 9.26 за 2020 

година, 8.79 за 2019 година.  
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Окръжен съд – Габрово 

 

 Натовареност по щат – общо. Действителна натовареност 

През 2021 година в Окръжен съд – Габрово са образувани 901 дела. В началото 

на отчетния период са били останали несвършени 145 дела. През отчетния период в 

Окръжен съд – Габрово от всички 1 046 дела за разглеждане са свършени 880 дела, 

от които решени по същество са 708, а 117 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на 

разгледани дела е 7.26.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на 

свършени дела е 6.11.   

Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Габрово съобразно 

броят на разгледани дела е 9.02.   

Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Габрово съобразно 

броят на свършени дела е 7.59.  

Граждански дела 

През 2021 година в Окръжен съд – Габрово са образувани 593 граждански 

дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 122 граждански 

дела. През отчетния период в Окръжен съд – Габрово от всички 715 граждански дела 

за разглеждане са свършени 584 граждански дела, от които решени по същество са 

490, а 94 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на 

разгледани граждански дела е 7.59.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на 

свършени граждански дела е 6.08.   

 Наказателни дела 

През 2021 година в Окръжен съд – Габрово са образувани 308 наказателни 

дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 23 наказателни 

дела. През отчетния период в Окръжен съд – Габрово от всички 331 наказателни 

дела за разглеждане са свършени 296 наказателни дела, от които решени по 

същество са 273, а 23 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на 

разгледани наказателни дела е 6.90.   
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Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на 

свършени наказателни дела е 6.17.   

Сравнителен анализ за две години назад 

В сравнение с предходните два отчетни периода 2019 и 2020 година при 

средната натовареност по щат на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на 

разгледани дела се наблюдава трайна тенденция на устойчивост - през 2021 година - 

7.26 в сравнение с 2020 година – 7.21 и 7.38 за 2019 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 6.11, при стойности – 6.20 за 

2020 година и 6.17 за 2019 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 - 9.02, при стойности – 9.19 за 2020 година и 10.31 за 2019 

година. Такава танденция се наблюдава и при средната действителна натовареност 

на Окръжен съд – Габрово съобразно броят на свършени дела, сега - 7.59, при 

стойности 7.90 за 2020 година и 8.63 за 2019 година.   

  

Окръжен съд – Ловеч 

 

 Натовареност по щат – общо. Действителна натовареност 

През 2021 година в Окръжен съд – Ловеч са образувани 1 255 дела. В началото 

на отчетния период са били останали несвършени 289 дела. През отчетния период в 

Окръжен съд – Ловеч от всички 1 544 дела за разглеждане са свършени 1 261 дела, 

от които решени по същество са 1 111, а 248 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на 

разгледани дела е 9.90.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на 

свършени дела е 8.08.   

Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят 

на разгледани дела е 10.58.   

Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят 

на свършени дела е 8.64.   

Граждански дела 
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През 2021 година в Окръжен съд – Ловеч са образувани 702 граждански дела. 

В началото на отчетния период са били останали несвършени 251 граждански дела. 

През отчетния период в Окръжен съд – Ловеч от всички 953 граждански дела за 

разглеждане са свършени 718 граждански дела, от които решени по същество са 553, 

а 165 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на 

разгледани граждански дела е 9.93.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на 

свършени граждански дела е 7.48.   

 Наказателни дела 

През 2021 година в Окръжен съд – Ловеч са образувани 553 наказателни дела. 

В началото на отчетния период са били останали несвършени 38 наказателни дела. 

През отчетния период в Окръжен съд – Ловеч от всички 591 наказателни дела за 

разглеждане са свършени 543 наказателни дела, от които решени по същество са 

460, а 83 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на 

разгледани наказателни дела е 9.85.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на 

свършени наказателни дела е 9.05.   

Сравнителен анализ за две години назад 

В сравнение с предходните два отчетни периода 2019 и 2020 година при 

средната натовареност по щат на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на 

разгледани дела е налице увеличение и връщане към нивата на 2019 година след 

отчетеното намаление в предходния отчетен период - 9.90, при стойности - 9.20 за 

2020 година и 9.78 за 2019 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 - 8.08, при стойности – 7.48 за 2020 година, 8.46 за 2019 година. Тенденция 

на увеличение се наблюдава обаче при отчитане на стойностите на средната 

действителна натовареност на Окръжен съд – Ловеч съобразно броят на разгледани 

дела, сега - 10.58, при стойности – 9.78 за 2020 година и 9.76 за 2019 година. 

Подобна тенденция се отчита и при средната действителна натовареност на Окръжен 
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съд – Ловеч съобразно броят на свършени дела, сега - 8.64, при стойности 7.96 за 

2020 година и 8.44 за 2019 година.   

 

Окръжен съд – Плевен 

 

 Натовареност по щат – общо. Действителна натовареност 

През 2021 година в Окръжен съд – Плевен са образувани 2 164 дела. В 

началото на отчетния период са били останали несвършени 406 дела. През отчетния 

период в Окръжен съд – Плевен от всички 2 570 дела за разглеждане са свършени 2 

181 дела, от които решени по същество са 1 803, а 378 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на 

разгледани дела е 8.24.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на 

свършени дела е 6.99.   

Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Плевен съобразно 

броят на разгледани дела е 9.73.   

Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Плевен съобразно 

броят на свършени дела е 8.26.   

Граждански дела 

През 2021 година в Окръжен съд – Плевен са образувани 1 200 граждански 

дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 305 граждански 

дела. През отчетния период в Окръжен съд – Плевен от всички 1 505 граждански 

дела за разглеждане са свършени 1 212 граждански дела, от които решени по 

същество са 978, а 234 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на 

разгледани граждански дела е 9.65.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на 

свършени граждански дела е 7.77.   

 Наказателни дела 

През 2021 година в Окръжен съд – Плевен са образувани 964 наказателни 

дела. В началото на отчетния период са били останали несвършени 101 наказателни 

дела. През отчетния период в Окръжен съд – Плевен от всички 1 065 наказателни 
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дела за разглеждане са свършени 969 наказателни дела, от които решени по 

същество са 825, а 144 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на 

разгледани наказателни дела е 6.83.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на 

свършени наказателни дела е 6.21.   

 

Сравнителен анализ за две години назад 

В сравнение с предходните два отчетни периода 2019 и 2020 година при 

средната натовареност по щат на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на 

разгледани дела се наблюдава тенденция на незначително намаление, след 

отчетената в предходните години тенденция на незначително увеличение – 8.24, при 

стойности - 8.81 за 2020 година и 9.37 за 2019 година. Такава тенденция се 

наблюдава и 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 

6.99, при стойности – 7.51 за 2020 година и 7.63 за 2019 година. Горните тенденции 

съответно се повтарят при отчитане на стойностите на средната действителна 

натовареност на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на разгледани дела, сега - 

9.73, при стойности – 9.92 за 2020 година и 10.05 за 2019 година, както и при 

средната действителна натовареност на Окръжен съд – Плевен съобразно броят на 

свършени дела, сега - 8.26, при стойности 8.45 за 2020 година и 8.18 за 2019 година.   

 

Окръжен съд – Русе 

 

 Натовареност по щат – общо. Действителна натовареност 

През 2021 година в Окръжен съд – Русе са образувани 2 125 дела. В началото 

на отчетния период са били останали несвършени 434 дела. През отчетния период в 

Окръжен съд – Русе от всички 2 559 дела за разглеждане са свършени 2 193 дела, от 

които решени по същество са 1 829, а 364 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на 

разгледани дела е 9.69.   
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Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на 

свършени дела е 8.31.   

Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Русе съобразно броят 

на разгледани дела е 11.53.   

Средната действителна натовареност на Окръжен съд – Русе съобразно броят 

на свършени дела е 9.88.   

Граждански дела 

През 2021 година в Окръжен съд – Русе са образувани 1 193 граждански дела. 

В началото на отчетния период са били останали несвършени 358 граждански дела. 

През отчетния период в Окръжен съд – Русе от всички 1 551 граждански дела за 

разглеждане са свършени 1 262 граждански дела, от които решени по същество са 1 

033, а 229 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на 

разгледани граждански дела е 9.23.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на 

свършени граждански дела е 7.51.   

 Наказателни дела 

През 2021 година в Окръжен съд – Русе са образувани 932 наказателни дела. В 

началото на отчетния период са били останали несвършени 76 наказателни дела. 

През отчетния период в Окръжен съд – Русе от всички 1 008 наказателни дела за 

разглеждане са свършени 931 наказателни дела, от които решени по същество са 

796, а 135 са прекратени. 

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на 

разгледани наказателни дела е 10.50.   

Средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на 

свършени наказателни дела е 9.70.   

Сравнителен анализ за две години назад 

В сравнение с предходните два отчетни периода 2019 и 2020 година при 

средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на разгледани 

дела се наблюдава тендения на незначително намаление - 9.69, при стойности - 

10.00 за 2020 година и отново 9.32 за 2019 година. Същият извод се налага и за 

средната натовареност по щат на Окръжен съд – Русе съобразно броят на свършени 

дела е 8.31, при стойности – 8.43 за 2020 година и 7.90 за 2019 година. Такава 
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тенденция се наблюдава и при отчитане на стойностите на средната действителна 

натовареност на Окръжен съд – Русе съобразно броят на разгледани дела, сега - 

11.53, при стойности – 12.16 за 2020 година и 10.58 за 2019 година, както и при 

средната действителна натовареност на Окръжен съд – Русе съобразно броят на 

свършени дела е налице незначително намаление, сега - 9.88, при стойности 10.25 за 

2020 година и 8.98 за 2019 година.   
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VІ.4. Сграден фонд и техническа обезпеченост 

 

Окръжен съд – Велико Търново 

  

Окръжен съд – Велико Търново се помещава в Съдебната палата в гр. Велико 

Търново, ул. „Васил Левски” № 16. Ползватели на административната сграда са 

Апелативен съд - Велико Търново (тавански етаж), Районен съд - Велико Търново 

(втори етаж) и Прокуратурата, която заема кабинетите на последния (четвърти) етаж 

от палатата.  

С Решение на Пленума на ВСС по протокол № 6/16.02.2017 г., т. 22 и на 

основание чл. 130 а, 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 стопанисването 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. 

Ведомственото жилище, ремонтирано през 2019 г. и годно за обитаване, на 

основание решение на Пленума на Висш съдебен съвет по протокол № 11/10.06.2021 

г., т. 24.3 в началото на месец юли 2021 г. беше предадено на администрацията на 

главния прокурор за стопанисване. 
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Към 31.12.2021 година решение на Пленума на ВСС във връзка с възлагане 

стопанисването на Сграда № 2 в гр. Велико Търново, ул. „Цанко Церковски“ № 40 

все още не е налице, поради което административният ръководител на Окръжен съд 

– Велико Търново продължава да осъществява възложеното му стопанисване, 

съгласно решението на Пленума на ВСС по протокол № 24/09.06.2016 г., т. 27. 

С Решение на Пленума на ВСС по протокол № 25/03.08.2017 г. 

административните ръководители на органите на съдебната власт, на които е 

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. 

Решение на Пленума на ВСС по протокол № 25/03.08.2017 г. отменя решение 

по т. 27 на протокол № 24/09.06.2016 г. и решение по т. 64.1. на протокол № 

27/07.07.2016 г. 

По отношение на организирането и провеждането на процедури за отдаване 

под наем на обекти със стопанско предназначение, намиращи се в съответните имоти 

на съдебната власт и в изпълнение на решения на Пленума на Висш съдебен съвет по 
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т. 2 от протокол № 25/03.08.2017 г. и по т. 22 от протокол № 6/16.02.2017 г. със 

Заповед № 66/18.05.2021 г. е обявена процедура за отдаване под наем на част от 

имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване на обект: 

„Помещение с площ 12 кв.м., находящо се в централното фоайе (партерен етаж) на 

Съдебна палата - гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 16” с предназначение  

„Банков офис”.  

Със Заповед № 95/07.07.2021 г. на административния ръководител същата е 

прекратена поради липса на подадени заявления за участие, отговарящи на 

нормативните и тръжните условия.   

 През м. март 2021 година с Решение на Пленума на ВСС по протокол № 

5/25.03.2021 г., т. 4 финансово са обезпечени, одобрени от комисия „Управление на 

собствеността“ разходи за текущи ремонти по бюджетите на органи на съдебната 

власт. Съгласно същото по т. 4.3.17 бюджета на Окръжен съд – Велико Търново  по § 

10-00 „Издръжка“ е увеличен със средства за текущи ремонти на: 

- арестантски помещения в Съдебна палата, гр. Велико Търново, ул. „Васил 

Левски” № 16; 

- на съдебните зали на Окръжен съд – Велико Търново и  

- покрив на Сграда № 2, гр. Велико Търново, ул. „Цанко Церковски“ № 40. 

За ремонта на арестите в палатата са изискани актуално ценово предложение 

от класираната на първо място от комисия строителна фирма и валидна оферта за 

авторски надзор на обекта. След комплектуване на документите са подписани 

договори за строителство и авторски надзор на обект: „Арестантски помещения в 

Съдебна палата - Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 16“. 

Строително-монтажните работи, предмет на договорите са извършени до края на 

месец октомври в предвидения в проектното решение обем и качество. С дейностите 

изцяло се подновени помещенията за задържани лица, изградени са нови отделни 

санитарни помещения за охраната и за задържаните лица, обособено е помещение за 

престой на принудително доведени лица. Строително-ремонтните работи подобриха 

санитарно-битовите условия в арестантските помещения на палатата и възстановиха 

експлоатационната им годност. 

При направена организация по време на съдебната ваканция е реализиран 

текущия ремонт на всички съдебни зали, ползвани от Окръжен съд – Велико Търново. 

Подменени са настилките на подиумите, обновени стените и ремонтирани окачените 
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тавани. В помещенията са подменени старите чугунени радиатори с нови 

алуминиеви. При ремонта са обновени ел. инсталациите на залите и инсталациите за 

компютърната и офис – техника. 

Средствата за извършване на текущ ремонт на обект: „Ремонт на покрив на 

Сграда № 2, гр. Велико Търново, ул. „Цанко Церковски“ № 40“ са отпуснати въз 

основа на предложените в техническото становище и обяснителна записка на арх. 

Лалев – проектант от м. август 2019 г., при избран оптимален вариант на проектното 

решение и въз основа на наше писмо изх. № 3261/31.10.2019 г., с което са заявени  

потребността от извършване на текущи ремонти в съдебните сгради в гр. Велико 

Търново за 2020 г. 

След увеличението на бюджетната сметка на Окръжен съд – Велико Търново 

за 2021 г. за извършване на ремонт на покрива на Сграда № 2, са изискани валидни 

оферти с актуални цени на СМР от специализираните фирми за избрания вариант за 

ремонт. Получените предложения са изпратени до Комисия „Управление на 

собствеността“ с писмо наш изх. № 2288/19.07.2021 г. с искане за увеличаване на 

средствата за ремонта на покрива с актуални цени към м. юли 2021 г. 

Поради недостатъчните средства по бюджета на съда за изпълнението на 

избрания - оптимален вариант и като са взети предвид дадените указания с изх. № 

ВСС-10404/20/21.06.2021 г., както и недостатъчното време за изпълнение на 

ремонтните дейности в съдебните сгради, които стопанисват, с писмо изх. № 

2403/30.07.2021 г. е оттеглено искането за дофинансиране на ремонта на покрива на 

ул. „Цанко Церковски“ № 40 в гр. Велико Търново и същото е отложено за 2022 

година. 

Неизползваният финансов ресурс за ремонт на покрива на Сграда № 2 в гр. 

Велико Търново с решения по т. 7.5. от заседание на Комисия „Управление на 

собствеността“, проведено на 13.10.2021 г. и по т. 17 от заседание на Комисия 

„Бюджет и финанси“, проведено на 27.10.2021 г. е разрешено да бъдат използвани от 

Окръжен съд – Велико Търново за обзавеждане на ремонтираните съдебни зали в 

палатата. През месец декември 2021 година ремонтираните зали на Окръжен съд – 

Велико Търново са оборудвани изцяло с нови мебели. 

 Във връзка с указания, дадени с писмо изх. № ВСС-14249/13.10.2021 г. от 

Окръжен съд – Велико Търново пред Дирекция „Управление на собствеността на 

съдебната власт“, Отдел „Инвестиции и строителство“ към ВСС е заявена 
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потребността за извършване на текущи ремонти за 2022 г. в съдебните сгради в гр. 

Велико Търново – Съдебна палата и Сграда № 2, съгласно чл. 5, ал. 1 от „Правилата 

за планирането, осигуряването на средства и извършването на текущ ремонт на 

сградния фонд на съдебната власт“. 

В искането е включена потребността от текущ ремонт на рампата за инвалиди 

пред централния вход на палатата и текущ ремонт на покрива на Сграда № 2 в гр. 

Велико Търново, като сумата за същия е съобразена и се базира на програмата на 

Висш съдебен съвет за бъдещото използване на сградата и срока за експлоатацията 

й. 

През 2021 година продължи работата по усъвършенстване на внедрената във 

всички съдилища ЕИСС. По всички дела се създава електронно досие, паралелно с 

което делото се работи и на хартиен носител. Всички съдии и служители са снабдени 

с КЕП с цел работа в ЕИСС. Възникналите проблеми и несъвършенства в програмата 

се докладват своевременно. Проведени бяха обучения на място и онлайн от 

представители на разработчика – Информационно обслужване АД. Продължи да се 

използва внедрената през 2020 година тикет-система (ProjectSpace) за комуникация с 

разработчика относно проблеми и несъответствия при въвеждане на ЕИСС. 

Определени са служители както в деловодството, така и при съдебните секретари, 

които обобщават възникналите проблеми и ги докладват. Съдебния администратор 

Калина Георгиева участва като лектор обучител в проведените през есента на 2021 

година обучение по използване на ЕИСС в петте апелативни района. Тези нейни 

знания и умения адекватно се използват и при работата на съдии и служители с 

ЕИСС. Чрез наличните модули в ЕИСС много бързо и адекватно се извършват справка 

в НБД Население, в НАП относно регистрирани трудови договори, имотния регистър 

към Агенция по вписвания. Служители се стремят да използват всички 

функционалности на системата, като ясно са дефинирани всички функции, които 

следва да осъществяват. 

Едновременно с това продължи работата и с деловодната система АСУД – до 

приключване на въведените в нея дела. 

През 2020 г. Окръжен съд – Велико Търново продължи да работи по попълване 

на данните в Единната информационна система за противодействие на престъпността 

(ЕИСПП). 
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За отчитане на индивидуалната натовареност на всеки съдия, според вида на 

делото и неговата трудност, съдът работи с новия модул за натовареност на делата в 

ЕИСС, създаден от разработчика по искане на ВСС. Тук се срещат известни трудности 

с оглед несъвършенствата и неточностите и този модул не е заработил с пълна сила. 

Въпреки това на съдиите бяха информирани за изготвените от ВСС чрез ИО мапинг 

таблици, запознати бяха с функционирането на модула и започна попълването и на 

тази част при всеки етап от развитие на дадено дело, което генерира съответната 

индивидуална натовареност и при приключване на делото конкретната по него 

натовареност. Последната автоматично се отчита по отношение на всеки съдия.  

През 2021 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. Този портал бе 

свързан с внедрената през 2020 година ЕИСС. 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.  

През 2021 година при ремонта на съдебните зали бе подменена съобщителната 

уредба, както и системата за осъществяване на паралелен аудио запис при 

провеждане на откритите съдебни заседания. 

Следва да бъде отбелязано, че при осъществяване на правната помощ и 

отправяне на искания до АС на АК – Велико Търново за посочване на адвокат за 

назначаване на особен представител или служебен защитник се използва Единната 

информационна система за правна помощ. Комуникацията се осъществява изцяло по 

електронен път, което значително улеснява работата по реализиране на правната 

помощ. 

През 2021 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. 
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През 2021 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 2021 година продължи използването на система за управление на 

човешки ресурси и счетоводни операции Aladin. 

През 2021 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 2021 година са издадени или подновени цифрови сертификати на всички 

новоназначени 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. Създадени бяха потребителски профили на 

определени със заповед съдебни служители за достъп до Системата за сигурно 

електронно връчване. 

По време на извършване на ремонт в съдебните зали, ползвани от съда беше 

подменена част от компютърната мрежа - окабеляването беше извършено с кабели 

Cat 6a, които осигуряват високоскоростна връзка между компютрите в залите и 

сървърите. Предвидена е възможност за монтиране на техника за видеоконферентна 

връзка, която ще бъде инсталирана след възможност за закупуване. 

През 2021 година е закупена и инсталирана следната нова техника: 2 броя 

компютърни конфигурации за съдебни служители; 1 сървър – нисък клас; 5 броя 

непрекъсваеми енергозахранващи устройства (UPS) – сървърен тип, инсталирани в 

сървърните помещения и осигуряващи енергоподаване на активно мрежово 
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оборудване и сървъри. Закупена е нова копирна машина, инсталирана в съдебно 

деловодство. 

През 2021 година беше изградена нова свързаност към ЕИСС от мобилния 

оператор А1, която осигурява основна оптична и резервна мобилна свързаност до 

сървърите на ЕИСС. Лице за контакт при изграждане на новата свързаност за 

Окръжен съд – Велико Търново и районните съдилища към съдебния район беше 

системен администратор от Окръжен съд – Велико Търново. 

През 2022 година Окръжен съд – Велико Търново при съответно финансово 

осигуряване има необходимост от следното техническо осигуряване: 1 брой 

компютър (мултимедиен), предназначен за възпроизвеждане на аудио и видео 

доказателствени материали по дела и подходящи тонколони за същия; 10 нови 

компютърни конфигурации за новоназначени служители и замяна на амортизирана 

техника; 10 броя персонални принтери за замяна на амортизирана техника; 1 брой 

мрежово мултифункционално устройство за ползване от системните администратори; 

2 броя персонални скенери за ползване от съдебни служители (деловодители и 

призовкари). 

Във връзка с възникналата необходимост от поддръжка на компютърната 

техника и софтуер в Районен съд – Горна Оряховица и Районен съд – Велико 

Търново, системните администратори оказаха своевременна и компетентна помощ. 

След назначаване на системен администратор в Районен съд – Горна Оряховица 

оказаха съдействие на новоназначения служител при встъпване в длъжността му. 

 

 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. 

Съгласно решение по Протокол № 5/25.03.2021 г. от заседание на Пленума на 

ВСС, е увеличена бюджетната сметка на съда по параграф 10-00 „Издръжка” със 

сумата от 85 206 лв. В резултат на осигурените финансови средства, през отчетната 

2021 година в Окръжен съд – Габрово са извършени следните ремонтни дейности: 

доставка на оборудване и изграждане на вътрешна комуникационна мрежа на втори, 
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трети и четвърти етаж в съдебната сграда, за нуждите на съда – за сумата 3 496 лв.; 

ремонт и подмяна на подови настилки в работни помещения: деловодство; архив; 

системен администратор; архив счетоводство; кабинети - 11 съдии и 5 съдебни 

служители; Регистратура за класифицирана информация – за сумата 36 429 лв.; 

подмяна на 43 бр. панелни радиатори и ремонт на тръбна разводка, включваща 5 бр. 

вертикални щранга в съдебната сграда – за сумата 29 400 лв.; изграждане на 

преградна стена в сутерена в съдебната палата, за обособяване на помещение за 

архив за нуждите на съда – за сумата 1 377 лв.; ремонт на санитарно помещение на 

втори етаж – етажът, на който са разположени съдебните зали в съдебната сграда – 

за сумата 14 504 лв. 

Съгласно решение по Протокол № 6/08.04.2021 г. от заседание на Пленума на 

ВСС е увеличена бюджетната сметка на съда по параграф 10-00 „Издръжка” със 

сумата от 5 593 лева с ДДС. Осигурените средства са използвани за завършването на 

СМР около вратите на кабинетите и работните помещения - двустранно подмазване и 

боядисване около касите на 28 броя съществуващи врати в помещенията на Окръжен 

съд - Габрово. 

С решение по Протокол № 4/11.03.2021 г. от заседание на Пленума на ВСС е 

увеличена бюджетната сметка на съда по параграф 10-00 „Издръжка” със сумата от 

932 лв. с цел осигуряване на средства за отстраняване на щети от течове, след 

застрахователно събитие. През периода м. юли – м. август 2021 г. е извършен ремонт 

на санитарно помещение на първи етаж в съдебната сграда. 

През м. юни 2021 г. е извършен авариен ремонт на санитарно помещение на 

четвърти етаж в съдебната сграда. Стойността на ремонта е 312 лв. и е финансирана 

по застрахователен договор със Застрахователно дружество „ЕВРОИНС” АД - София. 

През м. септември 2021 г. е извършен спешен и неотложен ремонт на мръсен 

канал между сутеренен и първи етаж в съдебната сграда. Стойността на щетата е 450 

лв. и е финансирана по застрахователен договор със Застрахователно дружество 

„ЕВРОИНС” АД - София. 

Съдебната сграда се охранява физически денонощно от Областно звено 

„Охрана”. 

През отчетната 2021 година в Окръжен съд – Габрово e продължена работата 

по оптимизация на информационната среда и комуникационната инфраструктура с 
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цел обезпечаване на необходимата компютърна и офис техника, необходима за  

магистратите и съдебните служители. 

Усилията са насочени към запазване на започналата през 2020 година 

тенденция на модернизация, чрез извършването на редица промени, които от своя 

страна да доведат до значителни подобрения в информационно-комуникационнaтa 

инфраструктура на съда. 

В резултат на отправените през 2021 година искания до Висшия съдебен съвет, 

са отпуснати финансови средства, с които съгласно: 

1. Решение на Пленума на ВСС по Протокол № 5/25.03.2021 г. е увеличена 

бюджетната сметка на съда по параграф § 10-00 „Издръжка“ с 3 496 лв. Сумата е 

изразходвана за подмяна на вътрешната комуникационна мрежа, чрез което се 

постигна много по-бърз и ефективен процес по отношение осъществяването на 

комуникация между работните станции в съда, трансферът на документи и достъпът 

до справочна информация.  

2. Решение на комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС по протокол № 10/27.05.21 

г. е увеличена бюджетната сметка на съда по параграф § 52-00 „Придобиване на 

ДМА“ с 7 820 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на "ксерокс". През 

месец юли 2021 година в служба „Съдебни секретари“ е въведена в експлоатация 

копирна машина Xerox AltaLink B 8155.  

3. Решение на Комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС по Протокол № 

12/24.06.2021 г. е увеличена бюджетната сметка на съда по параграф § 52-00 

„Придобиване на ДМА“ с 2 390 лв. Сумата е изразходвана за закупуване на 1 брой 

компютърна конфигурация на стойност 1 630 лв. и един 1 брой мултифункционално 

устройство на стойност 760 лв. С получената техника е обособено ново работно 

място за новоразкритата в съда щатна бройка за „съдебен помощник“ (съгласно 

решение по Протокол № 12 от дистанционното заседание чрез видеоконферентна 

връзка на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 13.04.2021 г.) 

4. Решение на комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС по протокол № 

34/15.09.2021 г. е увеличена бюджетната сметка на съда по параграф § 52-00 

„Придобиване на ДМА“ с 7 612 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на 

сървър от среден клас. Наличният сървър е с Windows Server 2003 – отдавна без 

поддръжка от страна на Microsoft, с всички последващи от това проблеми и 

уязвимости по отношение на сигурността на данните. Чрез закупуването на нов 
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сървър с адекватни към днешна дата хардуерни параметри, позволяващи да бъде 

инсталирана операционна система Windows Server 2019, се обезпечи нормалното 

функциониране на съда и сигурността на обработваната информация. 

През месец август на предходната година, за нуждите на  Окръжен съд –

Габрово, безвъзмездно са предоставени 3 броя принтери HP LaserJet M 203 dn. от 

Административен съд - Варна, които веднага са въведени в експлоатация на 

работните места с най-амортизирана и остаряла техника. 

5. Решение на комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС по протокол № 

20/21.10.2021 г. е увеличена бюджетната сметка на съда по параграф § 52-00 

„Придобиване на ДМА“ с 2 210 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на 17  

броя UPS устройства и 1 брой UPS за сървър RACK  монтаж. Новозакупените UPS 

устройства заменят използваните до момента непрекъсваеми токозахранващи 

устройства, които са морално остарели, технически амортизирани и подлагат на риск 

сигурността  на обработваната в съда информация.  

В Окръжен съд – Габрово са инсталирани и използвани следните софтуерни 

продукти: САС „Съдебно деловодство“ – в периодите от  2008 г. до 27.08.2020 г. и от 

18.09.2020 г. до 31.12.2020 г., 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, 

са използвали Съдебно административна система „Съдебно деловодство“ (САС). 

Горепосочената деловодна програма ще продължи да бъде използвана, за  всички 

дела образувани в нея до тяхното приключване; Единната информационна система 

на съдилищата (ЕИСС) - след внедряването на ЕИСС през 2020 година и спирането й 

в периода от 18.09. до 31.12.2020 година за незабавна преработка, поради  

констатирани недостатъци в работата й, в средата на месец декември (съгласно 

решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 

44/15.12.2020 г.), след подробно обсъждане е решено ЕИСС да стартира поетапно и 

по райони, считано 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 възобновява образуването на дела в ЕИСС. 
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За съжаление, въпреки направеното прекъсване с цел оптимизиране работата 

на ЕИСС, вече година след нейното „подобрение“, в процеса на работа възникват 

ежедневни проблеми и несъответствия.  

 Прави впечатление, че макар и системата да има много функции, те са 

разположени по нелогичен, изискващ човешка намеса начин, дори за най-прости 

операции. Системата рядко е настроена да избира команда по подразбиране, 

групирана е по логичен за програмиста, а не за ползвателя начин. След запитване в 

платформата на Project Space някои от тях са решени, но много остават и към 

момента са действащи.  

На практика целите, които са поставени с внедряването на ЕИСС в съдилищата 

(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 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), са все още 

далеч от своето постигане; 

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 продължава 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. 

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 могат да доведат до изтичане на служебна информация в интернет или 

унищожаване на такава по сървърите на съда. 

През отчетната 2021 година Окръжен съд – Габрово продължава процеса на 

модернизация и подмяна на използваната компютърна и офис техника с цел 
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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 секретар-

протоколист, са по двама в кабинети и разполагат с компютри, а за сканиране и 

принтиране използват трите големи копирни машини с мрежови печат и сканиране. 

След проведено заседание на 22.01.2021 г. на Групата по условията на труд е 

констатирано, че 28 от използваните климатици в кабинетите на магистратите и 

канцелариите на съдебните служители работят с фреон R22, който не отговаря на 

изискванията на регламент 517/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета от 

16.04.2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове. Групата по условията на труд 

е дала препоръка за поетапната им подмяна. След направено искане за корекция на 

Бюджетната сметка по параграф 52-00 „Придобиване на ДМА“ и отпускане на 

средства, са закупени и подменени 7 броя климатици. 

През изминалата 2021 г. с предвидени средства за издръжката на съда е 

извършена подмяна на информационните надписи и герба на сградата на Съдебната 

палата. 

Извършен е и ремонт и оборудване на стаята на единия съдебен помощник. 

От 01.01.2021 г. функционира в Окръжен съд – Ловеч новата Единна 

информационна система на съдилищата (ЕИСС). Още в първите седмици бяха 
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констатирани някои недостатъци и проблеми при работата с новата система, за което 

бяха направени редица заявки за корекция в Системата за съобщаване за грешки на 

ЕИСС. Голяма част от поставените проблеми намериха решение, но все още 

съществуват и такива, за които предстои да бъдат направени корекции в ЕИСС, за да 

отговарят на точните деловодни отразявания и да са в унисон със законодателството 

в страната. 

В периода края на месец май – месец юни в Окръжен съд – Ловеч беше 

изградена нова оптична връзка от мобилния оператор А1 по договор с ВСС, както и 

бе поставено оборудване за резервна комуникационна връзка, след което бе 

извършено мигриране на комуникацията на ЕИСС през новоизграденото оптично 

трасе на А1. 

Беше подновен договора за доставка на интернет, в следствие на което беше 

подменено оборудването, а скоростта се повиши четири пъти. 

През годината бяха направени четири актуализации на деловодния софтуер 

САС „Съдебно деловодство” на ИО - Варна. 

Посредством осъществената връзка за обмен на данни между деловодните 

системи на съда и Единния портал за електронно правосъдие и през 2021 г. все по-

често се подаваха заявления за регистрация на личен потребителски профил в 

единния портал, а също голям брой заявления за осигуряване на достъп до 

електронно съдебно дело. 

През 2021 г. бяха инсталирани и поставени за работа доставените през 2020 г. 

нови компютри. 

През 2021 година беше доставена една нова голяма високоскоростна копирна 

машина Xerox Alta Link B8170, с която беше заменена доставената през 2015 г. 

копирна машина, обслужваща нуждите от копиране, сканиране и печат на 

гражданско и наказателно деловодство, както и на счетоводен отдел, системен 

администратор и част от съдебните секретари. Подменената машина беше 

преместена на 3 етаж и обслужва нуждите от копиране, сканиране и печат на 

съдиите. 

В края на месец август дефектира стария сървър, поради дългата 

експлоатация. Своевременно беше заменен с вече закупен и намиращ се в тестване 

инсталиран и настроен нов сървър. Отпадането от работа на стария сървър не доведе 

до съществени сътресения в работата на съда. 
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През годината бяха подменени батерии на UPS-и, намиращи се в съдебни 

канцеларии и при съдии. 

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: ЕИСС, 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”. 

В откритата през 2019 г. в гр. Ловеч т. нар. „Синя стая” за щадящо изслушване 

на непълнолетни лица за 2021 г. бяха заявявани и направени 3 изслушвания на деца 

– по едно от Окръжен съд – Ловеч, Районен съд – Ловеч и Районен съд – Троян. 

Техническо оборудване за аварийно захранване на сградата на съдебната 

палата  

Съдебната палата разполага с дизелов генератор за ток при отпадане на 

електрозахранването на сградата. 

През годината се наложиха няколко аварийни включвания на дизел-

генератора, като това по никакъв начин не е довело до проблем в работата на съда. 

През месец ноември беше направено техническо обслужване на двигателя на 

дизел-генератора, като се извърши смяна на двигателно масло и филтри. 

През месец декември акумулаторите на дизел-генератора дефектираха, 

предвид дългият им експлоатационен период (от пускането в експлоатация през 2015 

г.), което наложи спешно да се търси решение за тяхната подмяна. Предвид края на 

финансовата година беше невъзможно закупуването на нови акумулатори през 2021 

г. и закупуването им бе отложено за месец януари 2022 г., като междувременно 

работата на дизел-генератора беше временно обезпечена със стари акумулатори. 

Има сключен договор за поддръжка на пожароизвестителната система, като 

регулярно се извършват тестове за годността за сработване на 

пожароизвестителните датчици, за което се представя протокол за извършена 

проверка. 

 

 Окръжен съд – Плевен  

 

Плевенският окръжен съд се помещава в масивна пететажна административна 
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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 магистратите и съдебните служители в 

Окръжен съд - Плевен значително са подобрени още през 2013 г. след настаняването 

на съдиите от Военен съд - Плевен може да се твърди също, че магистратите и 

служителите работят в нормални условия. В максимална степен съдиите от Окръжен 

съд - Плевен 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.  

Както всяка година така и през 2021 г се извършиха текущи ремонти на 

съдийски кабинети и канцеларии. 

Смениха се три неработещи климатика в съдийски кабинети с нови. Направи се 

частична подмяна на мивки в санитарните възли.  

За 2021 година заложените ремонти: ремонт на покрива на конферентната 

зала; 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 3 броя; 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. 

За тази амбициозна ремонтна програма бяха направени обосновани искания за 

средства от ВСС, които се отпуснаха и всички по-горе изброени дейности се 
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извършиха в рамките на календарната година. Даже допълнително се изградиха три 

канцеларии на мястото на конферентната зала за отпуснатите нови щатни бройки. 

За 2022 година са заложени ремонти, които да продължат посоката за 

създаване на по-добра работна среда: ремонти на съдийски кабинети и канцеларии; 

продължаване постепенната подмяна на климатици; подмяна на компрометирана 

дограма на входа и по стълбището; прокарване на топла вода през сервизните 

помещения до асансьорите; промяна на трасето на главния водопровод, за да се 

обособи едно помещение като истински архив до абонатната станция. 

 В Плевенския окръжен съд се използват 3 сървъра и 78 работни станции, от 

които 24 работни станции за магистрати, 4 работни станции за съдебни помощници, 

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 1 сървър и 5 

специализирани компютри за управление на информационните табла. Използват се и 

4 мобилни компютъра. 

В съда се поддържа вътрешна локална компютърна мрежа с 166 работни точки, 

която обхваща кабинетите на магистратите, новосъздадени 3 кабинета за съдебни 

помощници, канцелариите на съдебните служители, съдебните зали и сървърното 

помещение. През 2021 г. беше подменена и осъвременена цялата опорната мрежова 

техника с 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 10 Pro (64 bit), Windows 7 Pro 

(64 bit), MS Office 2010 Pro, както и различен помощен софтуер. За защита от вируси 

и друг злонамерен софтуер на информацията и масивите данни, се използва 

антивирусна програма ESET Endpoint Antivirus и ESET Server Security. Използва се 

правно-информационната система AПИС7.  

Интернет свързаността на Окръжен съд - Плевен се осъществява през две 

отделни връзки: оптична със  скорост 300 Mbit/s и резервирана връзка с медна 

свързаност - ADSL Net Biz 20 Mbit/s. Свързаността към Единната информационна 

система на съдилищата (ЕИСС) се осъществява чрез отделна оптична и безжична 5G 

връзка за осъществяване на резервираност. 

 От 2008 г. в Окръжен съд - Плевен е внедрена деловодна програма САС 

„Съдебно деловодство” от „Информационно обслужване” АД - клон гр. Варна, която е 
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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 - Плевен беше внедрена и новата деловодна 

програма ЕИСС „Единна информационна система на съдилищата” от „Информационно 

обслужване” АД. Разпределението на делата и изчисляване на натовареността на 

съдиите се осъществяват също чрез ЕИСС. 

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. Функционират 

аудиозаписваща и озвучителна техника във всички съдебните зали, което значително 

улеснява съдебните секретари в изготвянето на протоколите от открити съдебни 

заседания. Закупени са и функционират web камери и компютърни колони за всички 

магистрати и за съдебните зали, като целта е те да се използват за онлайн 

свързаност, онлайн семинари и обучения. През 2021 г., след мотивирано искане до 

Комисия „КПКИТ“ към ВСС, бяха отпуснати средства за закупуване на 5 бр. 

информационни табла, специализиран софтуер и компютри за тях.  

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. 

В експлоатация е и 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 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.  
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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. 

Въпреки добрата техническа 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. 

 

 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 – 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 2021 г. работата на звено „Стопанисване и управление на 

съдебното имущество, възложено на съда”, бе свързана с поддръжка на работещите в 

сградата инсталации и съоръжения. Във връзка с усложнената епидемиологична 
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обстановка и в съответствие със заповедите, издадени от Административния 

ръководител на Окръжен съд - Русе са предприети редица действия, целящи 

ограничение на разпространението на коронавирусната инфекция.  

Открита и завършена е процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, 

находящ се в централното фоайе на Съдебната палата в гр. Русе, ул. 

„Александровска" № 57 и представляващ място за монтиране на автомати за кафе, 

топли и студени напитки и пакетирани храни с площ 2 кв.м., за извършване на 

търговска дейност.  

Извършен бе ремонт на помещението, в което се помещава телефонната 

централа. 

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. 

Закупените в края на миналия отчетен период 26 бр. монитори, 26 бр. 

компютри, 3 бр. мултифункционални устройства и 5 бр. високоскоростни скенери са 

въведени в експлоатация в началото на отчетния период.  

Русенският окръжен съд към края на отчетния период разполага със 89 

компютърни системи (85 от които разполагат с LCD монитори, а 15 – с непрекъсваеми 

токозахранващи източници), 49 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 x 64, Domain controller), 2 броя бекъп 

сървъри (Windows 2008 Backup Server x 86), 1 брой мейл сървър (Windows 2003 Mail 

Server x 86), 4 броя линукс сървъри (Linux CentOS 6), които хостват: справките в 

интернет страницата на съда, системата на информационните табла в сградата и 

други помощни системи и 80 работни станции (Windows 7 и Windows 10), като 71 от 

тях разполагат с лазерен принтер (21 от които са мрежови двустранни принтери), а 

останалите 9 използват принтери или многофункционални устройства от 

компютърната мрежа. През отчетния период е стартирано поетапно обновяването на 

старите работни станции с допълнителна памет и бързи SSD дискове за да могат 

безпроблемно да преминат към новата операционна система Windows 10.  

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. 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021 г.       156/189 

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. През отчетния период са предоговорени плановете за 

оптичен интернет, като в пакета му е включен ЕОН. В следствие на това и с цел 

намаляване на разходите за интернет са предоговорени и плановете с вторият 

интернет доставчик на съда.  

Внедрената през миналия отчетен период Единната информационна система на 

съдилищата (ЕИСС) непрекъснато се обновява за да посрещне нуждите на съдиите и 

съдебните служители, работещи с нея. 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 и през този период 

делата паралелно ще продължат да се управляват 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 60 броя квалифицирани електронни 

подписи (КЕП). 

Разпределението на делата в ЕИСС се извършва 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. 
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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 поддържа и обновява интернет страницата 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 модула справки в 

интернет страницата 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 6 200 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 2021 г. в деловодната система САС са извършени 3 бр. актуализации, а в 

деловодната система ЕИСС – 49 бр. актуализации. По отношение на новостите, 

периодично се извършват обучения на съдебните служители относно работата на 

деловодната система.  

В петте зали, с които разполага окръжния 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 са подменени проблемни 

микрофони.  
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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 Окръжен съд - Русе. Тази информация е изведена и 

в интернет страницата на съда в меню „Справки”. 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 се използва по начин, който създава атмосфера на 

традиционно съдебно заседание. Системата включва и документна камера, която 

позволява предаване на документи и друга информация. Заседанията се обезпечават 

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. През отчетния период са проведени 11 бр. 

видеоконферентни връзки в съдебни заседания по дела на Окръжен съд - Русе.  

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.  
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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.  

 

VІ. 5. Комуникационна стратегия 

 

 Окръжен съд - Велико Търново 

 

Въпреки, че 2020 бе последната година от реализацията на създадената от 

Висшия съдебен съвет Комуникационната стратегия на съдебната власт, с период на 

изпълнение 2014 – 2020 година, и през 2021 година Окръжен съд – Велико Търново 

продължи да работи проактивно по заложените в рамките на стратегическия 

документ цели. Окръжен съд – Велико Търново успя да запази добрия опит, натрупан 

през последните пет години, в дейностите, насочени към подобряването на 

публичния образ и прозрачността в работата на съдебната система. Продължи да 

работи и в насока подобряване на комуникацията вътре в структурата на съдебната 

власт и между нея и външните публики. Дори и в ситуация на усложнена епидемична 

обстановка, в следствие на разпространението на COVID – 19, Окръжен съд – Велико 

Търново реализира редица събития, насочени към вътрешните и външни публики. 
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1. Осъществяване на проактивната комуникация с представителите на 

медиите 

През отчетения период Великотърновски окръжен съд продължи политиката си 

на проактивно предоставяне на информация на местните и националните медии, 

свързана с дела с обществен интерес, с актуални проблеми, касаещи дейността на 

съдебния орган, както и при нововъведения в работата на Окръжен съд – Велико 

Търново. До представители на медиите бяха изпратени общо 43 броя 

информационни бюлетини, съдържащи подробна информация за всички насрочени за 

разглеждане наказателни дела за всяка предстояща седмица. Същите бяха 

публикувани и на интернет страницата на съда. По този начин бе предоставена 

възможност журналистите сами да избират делата, които биха представлявали 

интерес за обществеността и да потърсят за тях допълнителната информация от 

служителя „Връзки с обществеността“. Отделно от това съдебният служител е 

извършвал по телефона  многобройни справки във  връзка със запитвания на 

журналисти по хода на дела или по отношение на постановени  съдебни актове. 

Служителят „Връзки с обществеността“ е изпратил до медиите и голям брой 

прессъобщения, свързани с работата на съда, назначения и пенсиониране на 

магистрати, организирани събития от съда и други, като през годината са изготвени и 

изпратени общо 16 такива съобщения. През изминалата 2021 година Окръжен съд – 

Велико Търново продължи практиката ежедневно да изпраща на представителите на 

медиите справки с информация за хода на разглежданите за деня наказателните 

дела. Тази практика стартира през 2020 година като част от пакета мерки, които 

институцията прие за ограничаване разпространението на COVID – 19. Тя цели както 

ограничаване на струпването на хора пред съдебните зали и намаляване на 

присъстващите в откритите съдебни заседания лица, така също и осигуряване на 

пълна прозрачност по отношение на воденето на съдебния процес и резултата от 

него. Изготвените такива справки през годината са общо 162 на брой, като такава 

информация е изпращана и по време на съдебната ваканция, при информационен 

повод за това.  

През 2021 година бе запазена практиката годишният отчетен доклад на 

Окръжен съд – Велико Търново да бъде 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. 
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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. 

2. Повишаване на правната култура на обществото и познанията за ролята 

и функциите на отделните органи на съдебната власт 

През отчетения период Окръжен съд – Велико Търново продължи да работи в 

насока повишаване на правната култура на обществото и познанията за ролята и 

функциите на отделните органи на съдебната власт. Предвид усложнената 

епидемична обстановка през 2021 година 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 

инициатива бе отложена, но предвид увеличаващия се брой на заразени с COVID-19 

лица, спазването на противоепидемичните мерки и запазване здравето на децата, 

„Ден на отворените врати“ не се проведе. Ръководството на ВТОС счете, че 

реализацията на мероприятията виртуално, посредством използването на 

съвременни комуникационни технологии – чрез публикуване на аудио-визуални 

материали и презентации и провеждане на виртуални срещи и лекции, използвайки 

сайта на съда, интернет платформи или други приложения, няма до доведе до 

търсения ефект, а именно участниците да получат максимално достъпна и 

разбираема информация за ролята и функциите на съдебната система и в частност на 

Окръжен съд – Велико Търново. 

Въпреки продължаващото разпространение на COVID - 19 през годината, 

Великотърновски окръжен съд осигури достъп до Съдебната палата на всички 

ученици, проявили интерес към структурата и дейността на отделните съдебни 

институции, разбира се спазвайки всички противоепидемични мерки. През 2021 

година ученици от групата за занимания по интереси „Болярче“ към ОУ „Патриарх 

Евтимий“ в гр. Велико Търново бяха гости на съда. Малките посетители разгледаха 

съдебните зали и се запознаха с ролята на съдията, прокурора и адвоката в съдебния 

процес. От кратка презентация четвъртокласниците научиха подробности за 

историята на Съдебната палата във Велико Търново, за ролята на шестте съдебни 
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институции, разположени в сградата и за работата на отделните служби към 

Великотърновски окръжен съд. 

През учебната 2020/2021 година Окръжен съд – Велико Търново реализира 

образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” за седма поредна година. 

Дейностите се проведоха съвместно с най-голямото училище в областта – СУ 

„Емилиян Станев“. В рамките на двата учебни срока съдиите от Окръжен съд – 

Велико Търново реализираха четири посещения в училището, при спазване на всички 

проивоепидемични мерки. В програмата бяха обхванати общо 105 деца от осми, 

девети и десети клас на учебното заведение. Те имаха възможност да научат какво е 

разделението на властите според Конституцията на Република България, какво е 

хулиганска проява, как да защитят правата си чрез съдебните институции, как да 

реагират ако станат жертва на домашно насилие и други. Лектори бяха зам.-

административният ръководител на съда съдия Ивелина Солакова, младши съдиите 

Светослав Иванов и Лилия Ненова, както и младши прокурорът от Районна 

прокуратура – Велико Търново Калина Гроздева. Учениците изгледаха 

прожектираните им клипове, съдържащи информация за функциите и дейността на 

органите на съдебната власт и за правата и отговорностите, които носят малолетните 

и непълнолетни лица, и получиха информационни брошури, предоставени от Висшия 

съдебен съвет по Програмата. В последните учебни дни Великотърновски окръжен 

съд раздаде удостоверения на учениците от СУ „Емилиян Станев“, взели участие в 

образователната програма, с което бе сложен финал на поредицата от открити 

уроци, изнесени от великотърновските окръжни магистрати през учебната 2020/2021 

година. 

В рамките на образователната програма на ВСС „Съдебната власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през 

месец март Окръжен съд – Велико Търново обяви ученически конкурс за есе и 

компютърна презентация на тема „Чистата ми съвест е по-важна от всички присъди“. 

Участие в конкурса взеха ученици от Велико Търново, Бургас, Лом, Бяла, Видин и 

София. Награждаването се проведе в края на месец юни. Всички ученици получиха 

грамоти за участие и Конституция на Република България, а отличените на първо, 

второ и трето място в двете категории – предметни награди. Специална награда за 

най-масово участие в конкурса получиха учениците от Старопрестолна 
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професионална гимназия по икономика. Наградите бяха връчени на официална 

церемония от административния ръководител – председател на Великотърновски 

окръжен съд съдия Теодорина Димитрова, зам.-председателя съдия Ивелина 

Солакова и председателя на комисията, оценяваща творбите, съдия Евгений Пачиков. 

През 2021 година Окръжен съд – Велико Търново продължи да работи усърдно 

и с по-големите. 23 четвъртокурсници в специалност „Право“ във Великотърновския 

университет „Св. Св. Кирил и Методий“ проведоха задължителната си студентска 

практика, а 21 стажант-юристи, завършили различни университети в България – 

задължителния си стаж.  

3. Подобряване на вътрешната комуникация в и между органите на 

съдебната власт 

През 2021 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. 

4. Подобряване на комуникацията с неправителствените организации, 

професионалните и съсловни организации  

През 2021 година съдебни служители, включени в процедура по валидиране на 

професионални знания към Центъра за професионално обучение „Съдебен 

служител“, проведоха задължителния си стаж в Окръжен съд - Велико Търново. Общо 

10 представители на Окръжните прокуратури във Варна и Ловеч и на Териториална 

дирекция на НАП – Велико Търново, водени от директора на центъра Мария 

Глушкова, разгледаха Съдебната палата. Те присъстваха на съдебно заседание и се 

запознаха с работата на съдебния секретар и спецификите в организацията на 

деловодството. Курсисти от ЦПО „Съдебен служител“ – гр. Велико Търново за втора 

поредна година проведоха задължителния си стаж в Окръжен съд.  

5. Повишаване на доверието в съдебната власт от страна на обществото и 

партньорите  

И през 2021 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.  

6. Комуникация в извънредни и кризисни ситуации 
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През 2021 година в Окръжен съд – Велико Търново не са отчетени кризисни 

ситуации по отношение на имиджа на съда, изискващи прилагането на кризисни 

комуникационни мерки. 

7. Програма за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение  

През 2021 година Председателят на Окръжен съд – Велико Търново съдия 

Теодорина Димитрова, зам.-председателят съдия Ивелина Солакова и служителят 

„Връзки с обществеността“ Надежда Кръстева взеха участие в онлайн обмен в 

рамките на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). Събитието, 

организирано от Националния институт по правосъдие, се проведе в периода от 20 

до 22 април, в онлайн формат през платформата за видеоконферентна връзка ZOOM. 

Общо 10 съдии и прокурори от Италия, Испания, Германия, Полша, Хърватска и 

Босна и Херцеговина обмениха професионален опит и добри практики чрез 

виртуални срещи и дискусии с българските си колеги. Съдия Димитрова и съдия 

Солакова изнесоха кратка презентация за историята, дейността и функциите на 

Великотърновски окръжен съд, а служителят „Връзки с обществеността“ Надежда 

Кръстева представи дългогодишната дейност на Окръжен съд – Велико Търново по 

съвместната образователната програма на Висшия съдебен съвет и Министерство на 

образованието и науката „Съдебната власт – информиран избор и гражданско 

доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Чуждестранните магистрати задаваха 

въпроси на своите колеги, касаещи натовареността и атестацията на съдиите, 

документообработването и работата с деловодни програми и прилагането на 

медиацията като алтернативен способ за доброволно разрешаване на спорове. 

8. Повишаване на ключовите умения и компетентности на служителя 

„Връзки с обществеността“. 

През 2021 година се проведе плануваното от НИП обучение на служителите 

„Връзки с обществеността“, насочено към повишаване на техните ключови умения за 

работа в ситуация на епидемична обстановка, в което се включи и служителят на 

ВТОС. Обучението се проведе в два етапа. Първият се реализира дистанционно и бе 

на тема „Развитие на комуникативни умения. Съдебна власт и медии“, а второто бе 

присъствено и бе на тема „Комуникационна компетентност в съдебната система“. 

Целта на обучението бе да надгради и усъвършенства придобитата комуникационна 

компетентност, както и да създаде ключови практически умения на експертите 
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„Връзки с обществеността“ в съдебната власт за работа с различни изразни средства 

и приложението им в ежедневната дейност. 

Независимо от трудностите, които за втора поредна година пандемията от 

Covid-19 създаде при реализирането на планираните комуникационни дейности,  

Окръжен съд – Велико Търново успя да осъществи редица инициативи, насочени  

както към външни, така и към вътрешни публики. Това спомогна за подобряването на 

публичния образ на институцията, осигуряване на прозрачност в работата на 

съдебния орган и повишаване на доверието към Великотърновски окръжен съд. Както 

и през 2020 година, ръководството на съда продължи да работи по вече създадената 

специфична организация, която да обезпечи в максимална степен нормалния обмен 

на информация, за да отговори на текущите комуникационни потребности по 

отношение на медиите и широката  общественост. 

 

Номер по 
ред 

Индикатор Информация за ВТОС 

1 Обслужени запитвания по ЗДОИ 2 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 

няма 

4 

Брой медийни изяви: няма 

Изготвени съобщения до медиите 

17 броя прессъобщения 
43 броя бюлетини  

 162 справки за хода на наказателните 
дела, съдържащи и информация за  

постановени съдебни актове 

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 

 През цялата година структурата и 
съдържанието на интернет страницата на 

ВТОС се разширява и обогатява, съобразно 
потребностите на потребителите. 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. 
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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” 

 
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 

съдебни служители, включени в процедура 
по валидиране на професионални знания 
към Центъра за професионално обучение 

„Съдебен служител“, проведоха 
задължителния си стаж в Окръжен съд - 

Велико Търново 

 

 

Окръжен съд - Габрово 

 

И през 2021 година дейностите, свързани с осигуряването на прозрачност по 

отношение работата на съда и комуникациите с външни публики бяха повлияни в 

значителна степен от действащите противоепидемични мерки. Провеждането на 

традиционните инициативи като Ден на отворени врати, посещения на ученици в 

Съдебната палата, както и участието в образователната програма „Съдебната власт – 

информиран избор и гражданско доверие”, бяха възпрепятствани от наложените 

ограничения за достъп на външни лица до съдебната сграда и дистанционната форма 

за обучение на учениците през по-голямата част от отчетния период. 

При горепосочените условия, основен канал за комуникация с външните 

общности бе интернет страницата на съда. На същата своевременно бе публикувана 

информация за промените в организацията на работа, произтичащи от мерките 

против разпространението на COVID-19, както и в изпълнение на приетите с решение 
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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 не са постъпвали данни ограниченията, произтичащи 

от противоепидемичните мерки да са възпрепятствали комуникациите с 

представителите на средствата за масова информация. Чрез служителя „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 е изготвян и 

разпространяван информационен бюлетин за насрочени за разглеждане дела. 

Изготвяни са съобщения за хода и за постановените актове по съдебни производства, 

представляващи обществен интерес. 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, бе осигурена възможност за наблюдаване на 

заседанието онлайн, в друго помещение на Съдебната палата. Въпреки така 

създадената организация, през годината не се е налагало журналисти да 

проследяват дела чрез този комуникационен канал. 

С цел обогатяване правната култура на гражданите и по-доброто разбиране на 

правораздавателния процес, на интернет страницата на съда е поддържана 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. С цел 

улесняване на 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. С цел по-широкото 

използване на възможностите на електронното правосъдие през годината са 

изработени нови информационни брошури, ориентиращи потребителите в 

процедурите по създаване на потребителски профил в ЕПЕП, достъпът до електронни 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021 г.       168/189 

дела, извършването на справки по електронен път. Аналогична информация е 

публикувана и на уебсайта на съда.  

В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност по отношение 

дейността на институцията, на интернет страницата са публикувани още бюджета на 

съда за 2021 г. и Годишния доклад за дейността през 2020 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. 

Обновена е и информацията, относно процедурите, свързани с актуализирането на 

списъците на вещите лица и съдебните преводачи. На уебсайта е публикувана и 

анкета за проучване удовлетвореността на гражданите от административното 

обслужване в съда.  

През 2021 година в Окръжен съд - Габрово не са постъпвали заявления по 

Закона за достъп до обществена информация.  

 

 Окръжен съд - Ловеч 

 

Комуникационната стратегия на съдебната власт в България 2014-2020 година 

предвижда съдилищата в страната всяка година да изготвят и следват План за 

действия по изпълнението на стратегията, чиято цел е да преодолее негативните 

обществени нагласи, да повиши доверието в съдебната система като цяло, да 

осигури максимална прозрачност и информиране на обществото за спецификата на 

работата в съда, да утвърди съда като независима, отговорна и авторитетна 

институция, да подобри комуникацията с медиите, както и да повиши правната 

култура на обществото. 

Комуникационната стратегия на съдебната власт в България 2014-2020 година 

приключи в края на 2020 година, но основните ѝ принципи продължават да се 

прилагат в съдилищата от Ловешки съдебен район чрез комуникационната политика 

на Окръжен съд – Ловеч. Целта ѝ е подобряване на комуникацията, както в 

структурите на съдилищата, така и с външните публики. 

Противоепидемичните мерки срещу разпространението на COVID – 19 през 

отчетния период ограничиха преките медийни участия на представители на Окръжен 

съд – Ловеч. Въпреки това на обществото беше предоставяна своевременна и 

обективна информация за дейността на съда. 
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Традиционно представяне на отчетния доклад на съда пред представителите 

на местните печатни и електронни медии не се състоя поради обявената в страната 

извънредна епидемична обстановка. Те получиха подробно прессъобщение за 

данните и тенденциите в работата на съдилищата в Ловешкия съдебен район, 

отразени в доклада. 

През цялата 2021 година на интернет страницата на съда се публикува 

актуална информация за дейността на съда, за насрочените за разглеждане дела, 

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 за банковите 

сметки на съда, публикувани са вътрешни правила, годишните отчетни доклади за 

дейността на съда и др. При информационен повод се актуализира и Фейсбук 

страницата на съда. 

През отчетната година са изпратени общо 7 броя съобщения до медиите, от 

които 3 са за встъпване в длъжност – на административен ръководител на Окръжен 

съд – Ловеч, на Районен съд – Ловеч и на младши съдия в Окръжен съд – Ловеч; 2 - 

за инициативи на съда – за годишния отчетен доклад и за конкурса за есе по повод 

Деня на Търновската конституция, 1 – по дело в Районен съд – Ловеч, предизвикало 

национален интерес и 1 съобщение-опровержение на невярна информация в 

национална медия.  

Във фейсбук страницата на Окръжен съд – Ловеч през отчетния период са 

публикувани 47 съобщения, 9 от които не са пряко свързани със съда, но се отнасят 

до новини, които го касаят. 

В Окръжен съд – Ловеч няма индикации новите условия на работа да са 

възпрепятствали комуникацията с представителите на средствата за масова 

информация. Чрез служителя „Връзки с обществеността” е осигурена възможност 

журналистите своевременно да получават отговори на отправени от тях запитвания 

по телефон или електронна поща. 

Противоепидемичните мерки наложиха нов начин за комуникация и с 

обществото. Денят на отворени врати в Окръжен съд – Ловеч през 2021 година се 

трансформира в Седмица на отворените врати – от 12 до 16 април 2021 г. В този 

период съдът създаде Виртуален ден на отворени врати – кратък филм, който 

представя Окръжен съд - Ловеч, работата на съдиите, съдебните служители и 
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дейността, която се извършва в различни отдели на администрацията. Реално се 

пресъздава един Ден на отворени врати с единственото ограничение, че 

„посетителите“ нямат възможност физически да влязат в Съдебната палата. Това 

обаче се компенсира от виртуален и много по-широк достъп до различните 

помещения и кабинети и повече предоставена информация, не само за работата на 

магистратите и съдебната администрация, но и за допълнителните възможности и 

инициативи на съда като „Синята стая“, Образователната програма на ВСС 

„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 

прокуратури“ и др. 

Относно достъпа до обществена информация, през отчетния период няма 

подадени заявления по ЗДОИ. 

Продължава проучването сред гражданите за мнението им за работата на ОС – 

Ловеч. То е на доброволен принцип и се извършва чрез попълване на анкета, 

публикувана на интернет страницата на съда.  

През отчетната година до ВКС са изпратени становища на съдиите от Окръжен 

съд Ловеч във връзка с предложения за издаване на тълкувателни решения на ОС на 

НК, на ГК и ТК на ВКС. До ВСС, Инспектората към ВСС и АС Велико Търново са 

изпратени статистически справки за дейността на съда, за неговата кадрова и 

материална обезпеченост, а до Инспектората към ВСС и информация по движението 

на конкретни дела. 

В съответствие с изискването на чл. 64 от ЗСВ и при спазване на Закона за 

личните данни, ежедневно бяха публикувани постановените съдебни актове. 

 

 Окръжен съд - Плевен 

 

През 2021 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 27 броя за 2021 година, като 

същите са изпратени своевременно и на електронните пощи на местните и 

регионални медии.  
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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 2021 година са публикувани 58 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 2021 година не се осъществиха лекциите в училищата по 

образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско 

доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. 

За да бъдат спазени наложените ограничения, но все пак да се поддържа 

контакт с учениците, се организира конкурс за есе, за ученици от 8-ми до 12-и клас, 

на тема „Какво е за мен правосъдието и какъв трябва да бъде един съдия“. В сайта на 

съда бе публикувано обявление за организирането на такъв конкурс, като същото 

беше изпратено до местни и регионални медии. В обявлението беше подробно 

обяснен регламента за участие. Бяха получени 10 броя есета от ученици, както от 

плевенски гимназии, така и от други градове – София, Сливен, Перник, Троян, 

Ботевград. Комисия в състав лекторите от образователната програма - и.ф. 

административен ръководител председател на Окръжен съд - Плевен съдия 

Екатерина Панова, зам. председателя на Окръжен съд - Плевен съдия Емил Банков, 

съдия д-р Силвия Кръстева и съдия Светла Димитрова, както и служителят „Връзки с 

обществеността“ – Ина Минкова, класираха есетата, като определиха първо, второ, 

трето място и две поощрителни награди.  

В Деня на отворените врати, който се проведе на 16.04.2021 година, при 

стриктно спазване на наложените противоепидемични мерки, бяха наградени 

отличените есета, като за първо, второ и трето място бяха предвидени грамота и 
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книга с юридическа тематика, а за двете поощрени есета имаше грамота и флаш 

памет. Отличените есета бяха публикувани на сайта на Окръжен съд - Плевен, 

заедно с есе извън конкурсната програма, поради това, че авторът не е ученик, но 

все пак изпратено за обявения конкурс.  

На електронните пощи на местните и регионални медии, своевременно се 

изпращаше информация за етапите на провеждане на конкурса, както и снимки от 

Деня на отворените врати и самото награждаване. В резултат на това, в 

информационните сайтове бе отразено със снимки и информация случилото се. 

По Образователната програма през учебната 2021-2022 година е предвидено 

организирането на викторина, между отбори на ученици от гимназиалния етап на 

обучение. Викторината ще се проведе между отделните училища, желаещи да се 

включат, като броят на учениците в един отбор ще бъде съобразен с 

противоепидемичните изисквания и ограничения, които ще бъдат наложени тогава и 

ще е между три и пет участника. Предвидени са и награди за отличилите се. 

 

 Окръжен съд - Русе 

 

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, както и необходимостта от текущо наблюдение 

и своевременна промяна на целите, се препоръчва оценката 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. 

Относно повишаване на правната култура на различни групи от обществото, с 

акцент върху младите хора, и познанията за ролята и функциите на отделните 

органи на съдебната власт чрез активизиране участието и ролята на Окръжен съд – 

Русе: 

Повишаването на знанията, на правната грамотност и култура на обществото, 

в това число на ученици от различни възрастови групи и студенти, е част от 

дългосрочен двустранен процес на взаимодействие. Запознаването с конкретната 
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работа на магистратите води до прозрачност и по-голямо разбиране за работата на 

съдебната власт като гарант и защитник на интересите и гражданските права на 

лицата, като по този начин се повишава доверието към българския съд. 

Въпреки усложнената епидемична обстановка Окръжен съд – Русе продължи 

участието си в образователната програма на ВСС и МОН „Съдебната власт – 

информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. 

На 11.02.2021 г. съдия Николинка Чокоева от Окръжен съд – Русе съвместно с 

Окръжния прокурор на Русе Георги Георгиев изнесоха първата лекция за втория 

учебен срок, която беше на тема „Киберпрестъпления“. Това се случи в учебен час по 

„Свят и личност“ на ХІІ Г клас от Математическа гимназия „Баба Тонка“ - Русе. 

Училището и Окръжен съд – Русе са дългогодишни партньори по Образователна 

програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени 

съдилища и прокуратури“, а темата беше посветена на Световния ден за безопасен 

интернет, който се отбелязва на 9-ти февруари. 

В навечерието на Международния ден на ненасилието, отбелязван на втори 

октомври, на 30.09.2021 г. съдия Росица Радославова от Окръжен съд – Русе гостува 

на ХІІ Г клас на МГ „Баба Тонка“ - Русе и техния преподавател д-р Миглена 

Дамянова. Магистратът и бъдещите зрелостници дискутираха задълбочено агресията 

(вербална и невербална) в училище, вкъщи и навсякъде около нас. Учениците с 

интерес изслушаха колко вида насилие има според Закона за защита от домашното 

насилие, как може да се получи защита по този ред и мерките, които може да 

наложи съдът на извършителя. 

На 12.10.2021 г. съдия Антоанета Атанасова от Окръжен съд - Русе представи 

пред ХІІ Б клас от Математическа гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе темата 

„Обезпечаване на вземанията – поръчителство, залог, ипотека“. 

На 25.10.2021 г. по покана на ХІІ а от Математическа гимназия „Баба Тонка“, 

гр. Русе, съдия Александър Иванов от Окръжен съд – Русе и Окръжният прокурор 

Георги Георгиев им гостуваха в час по Гражданско образование. Поводът беше 

предстоящото трето за тази година гласуване и желанието на зрелостниците да 

научат повече за изборното законодателство. 

С разиграването на симулативен процес на 23.06.2021 г. беше поставен 

финалът на участието на Окръжен съд – Русе в Образователната програма 

„Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и 
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прокуратури“ за учебната 2020/2021 година. В съдебна зала № 7 ученици от ПЧСУ 

„Леонардо да Винчи“, гр. Русе влязоха в ролите на съдии, прокурори, адвокати, 

съдебен секретар, свидетели, журналисти. Техни наставници бяха съдия Николинка 

Чокоева от Окръжен съд – Русе и съдия Десислава Великова от Районен съд – Русе. 

При всяка от срещите съдиите от Окръжен съд – Русе отговаряха задълбочено 

на всеки поставен от учениците въпрос и им подаряваха Конституция на Република 

България, както и информационни брошури, предоставени от ВСС. 

С цел спазване на противоепидемичните мерки младши съдия Боян Войков 

изнесе две лекции онлайн на 02.06.2021 г. за студенти от Русенски университет 

„Ангел Кънчев“ по тяхна покана. Чрез видеоконферентна връзка от 14,30 ч. 

третокурсниците, а от 16,00 ч. четвъртокурсниците бяха запознати с работата на 

магистратите, както и с ролята на съдебните заседатели. Младши съдия Войков 

обясни подробно видовете дела, които се разглеждат като първа и като въззивна 

инстанция от окръжния съд. Той заинтригува студентите с увлекателен разказ за 

спецификата на гражданския процес. Показа им и две конкретни дела, по които е бил 

докладчик, разяснявайки тези казуси. 

На 27.10.2021 год. Окръжен съд - Русе проведе традиционния си Ден на 

отворените врати, на който комисията в състав: съдия Палма Тараланска, съдия 

Николинка Чокоева и съдия Антоанета Атанасова съобщи онлайн резултатите от 

обявения конкурс за литературно творчество (поезия и проза) на тема „Право и 

справедливост” за ученици от I до XII клас от всички училища в Община - Русе. В 

конкурса взеха участие общо 39 ученици, които бяха разделени в три възрастови 

групи: от І до ІV клас, от V до VІІІ клас и от ІХ до ХІІ клас. Всеки ученик можеше да 

участва само с една творба (стихотворение, разказ, есе или приказка). Класираните 

на първо, второ и трето място участници получиха ваучери за книжарница „Сиела“ на 

стойност съответно 100 лв., 60 лв. и 40 лв., а всички останали - Грамота и 

поощрителни награди от Окръжен съд – Русе. Поради противоепидемичните мерки 

наградите за всички участници в конкурса бяха връчени чрез директорите на 

училищата, в които учат. Творбите на участниците, класирани съответно на първо, 

второ и трето място във всяка от възрастовите групи, бяха публикувани на интернет 

страницата на съда https://ruse-os.justice.bg/bg/news2/18288. 

През м. юли 2021 г. Окръжен съд – Русе се включи във втората фаза на 

проекта „Студентски практики“. До края на годината съдия Антоанета Атанасова и 
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съдия Николинка Чокоева бяха ментори на общо 14 студенти от Русенски 

университет „Ангел Кънчев“, преминали практика в Окръжен съд - Русе. 

По традиция в навечерието на Великден и Коледа Окръжен съд – Русе 

подпомогна Сдружение „Център Динамика“ Русе. Потребители на тази 

неправителствена организация с много търпение и любов бяха изработили най-

различни тематични сувенири, които бяха изкупени само за ден от магистрати и 

служители. Както и при предходните инициативи, събраната сума значително 

надвишаваше стойността на творенията поради проявената от работещите в 

Окръжен съд – Русе съпричастност и състрадателност към изпаднали в нужда хора. 

Подобряването 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 - Русе 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 – Русе, касаещи пряко 

обществеността. Въпреки пандемията и невъзможността за присъственост на 

представители на местни и национални медии в съдебни заседания и брифинги, и 

през 2021 година Окръжен съд - Русе продължи проактивната комуникация с 

представителите на медиите. До тях са изпратени общо 42 броя бюлетини, 

съдържащи подробна информация за насрочените 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 2021 година са изпратени 129 
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броя такива прессъобщения. 20 са прессъобщенията, изпратени от служителя 

„Връзки с обществеността“, свързани с работата на съда, назначения и пенсиониране 

на магистрати, организирани събития от съда и други. 

Периодично бе обновявана интернет страницата на Окръжен съд – Русе и бе 

разширяван 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 – 

Русе по проект на ВСС, като през 2021 година структурата и съдържанието му бе 

разширявано и обогатявано, съобразно потребностите на потребителите. С оглед 

ограничаване на разпространението на COVID-19 бяха разширени електронните 

услуги на интернет страницата на съда, бяха публикувани образци на документи, 

които се подават до съда, както и заповеди на и.ф.административния ръководител – 

председател относно работата на институцията по време на извънредната 

обстановка. На 17.04.2021 г. бе спрян стария сайт на съда justice-ruse.org, създаден 

от системния администратор Георги Георгиев преди 15 години. Новата интернет 

страница https://ruse-os.justice.bg/, която се явява част от ЕПЕП, е била често 

използван начин за достъп до информация през отчетната 2021 г. – посещенията на 

уебсайта през годината са отразени в 12 795 сесии. 

При обявяване на конкурси за съдебни служители цялата необходима 

информация се качва на страницата на съда. 

Публичност на годишния отчетен доклад на Окръжен съд – Русе е осигурена, 

като същият е публикуван на интернет страницата на съда. Служителят „Връзки с 

обществеността“ изготви и изпрати на средствата за масово осведомяване 

прессъобщение, съдържащо информация от годишния отчетен доклад. 

Информацията, както и всяка друга, беше публикувана в регионалните и някои 

национални медии. Предвид усложнената епидемична обстановка и спазване на 

противоепидемичните мерки брифинг за представянето на доклада не бе 

организиран, а самото Общо събрание бе проведено чрез видеоконферентна връзка. 
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Постъплението на делата, броя на стоящите за разглеждане дела и 

свършените дела от районните съдилища в апелативния съдебен район през 2021 г.  

са отразени в следната таблица:  

Районен съд 
Постъпили 

дела 
Дела за 

разглеждане 

Свършени дела 
Останали 

несвършени 

дела 2021 
Всичко 

В срок до 3 
месеца 

Брой % 

Велико Търново 5387 6036 5464 4640 85% 572 

Горна Оряховица 3252 3670 3240 2963 91% 430 

Свищов 1236 1465 1297 1133 87% 168 

Павликени 1257 1388 1261 1150 91% 127 

Елена 596 702 560 487 87% 142 

Габрово 3323 3771 3398 3000 88% 373 

Севлиево 2079 2287 2093 1823 87% 194 

Трявна 413 459 439 380 87% 20 

Дряново 660 735 693 622 90% 42 

Ловеч 3554 4092 3494 3059 88% 598 

Троян 1536 1740 1557 1367 88% 183 

Тетевен 1394 1578 1419 1236 87% 159 

Луковит 1190 1380 1125 959 85% 255 

Плевен 10458 11647 10621 9419 89% 1026 

Левски 1235 1340 1232 1151 93% 108 

Червен Бряг 1937 2150 1859 1598 86% 291 

Кнежа 1152 1277 1148 1049 91% 129 

Никопол 910 986 891 795 89% 95 

Русе 9763 11200 9766 8240 84% 1434 

Бяла 1575 1718 1547 1415 91% 171 

Общо 52 907 59 621 53 104 46 486 88% 6 517 

 
 



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2021 г.       179/189 

Процентно съотношение на свършените дела спрямо разглежданите дела в 

районните съдилища през 2021 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
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а
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е

 

Свършени дела 

Д
е

л
а
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а
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а
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Свършени дела 

Д
е

л
а

 з
а
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а

з
г
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е
ж

д
а

н
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Свършени дела 

Брой 
Дял от делата 

за 
разглеждане 

Брой 
Дял от делата 

за 
разглеждане 

Брой 
Дял от делата 

за 
разглеждане 

Велико 
Търново 

2019 1569 1194 76,10% 306 264 86,27% 6881 6221 90,41% 

2020 1370 955 69,71% 337 277 82,20% 5829 5184 88,93% 

2021 1391 1032 74,19% 353 312 88,39% 6036 5464 90,52% 

Горна 
Оряховица 

2019 941 700 74,39% 179 159 88,83% 3705 3332 89,93% 

2020 794 564 71,03% 183 151 82,51% 3273 2864 87,50% 

2021 884 596 67,42% 206 173 83,98% 3670 3240 88,28% 

Свищов 

2019 399 283 70,93% 120 99 82,50% 1807 1615 89,37% 

2020 345 222 64,35% 106 88 83,02% 1827 1601 87,63% 

2021 302 203 67,22% 105 91 86,67% 1465 1297 88,53% 

Павликени 

2019 320 263 82,19% 69 58 84,06% 1460 1361 93,22% 

2020 306 236 77,12% 86 76 88,37% 1395 1270 91,04% 

2021 294 216 73,47% 107 94 87,85% 1388 1261 90,85% 

Елена 

2019 166 110 66,27% 30 29 96,67% 721 651 90,29% 

2020 165 97 58,79% 41 34 82,93% 654 550 84,10% 

2021 198 101 51,01% 58 55 94,83% 702 560 79,77% 

Габрово 

2019 944 662 70,13% 309 242 78,32% 4403 3906 88,71% 

2020 805 501 62,24% 259 203 78,38% 3732 3285 88,02% 

2021 863 609 70,57% 195 166 85,13% 3771 3398 90,11% 

Севлиево 

2019 450 330 73,33% 142 123 86,62% 2135 1958 91,71% 

2020 414 273 65,94% 155 134 86,45% 2130 1934 90,80% 

2021 482 363 75,31% 180 152 84,44% 2287 2093 91,52% 

Трявна 

2019 90 69 76,67% 35 33 94,29% 489 450 92,02% 

2020 86 58 67,44% 25 21 84,00% 460 414 90,00% 

2021 100 89 89,00% 37 36 97,30% 459 439 95,64% 

Дряново 

2019 101 76 75,25% 51 45 88,24% 712 668 93,82% 

2020 86 62 72,09% 61 53 86,89% 651 576 88,48% 

2021 197 171 86,80% 69 65 94,20% 735 693 94,29% 

Ловеч 

2019 745 508 68,19% 234 203 86,75% 4324 3842 88,85% 

2020 691 430 62,23% 264 216 81,82% 3871 3345 86,41% 

2021 790 530 67,09% 305 256 83,93% 4092 3494 85,39% 

Троян 

2019 417 287 68,82% 128 111 86,72% 1961 1748 89,14% 

2020 362 212 58,56% 120 106 88,33% 1791 1587 88,61% 

2021 389 367 94,34% 117 101 86,32% 1740 1557 89,48% 
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Тетевен 

2019 212 140 66,04% 151 135 89,40% 1558 1405 90,18% 

2020 228 144 63,16% 136 102 75,00% 1398 1214 86,84% 

2021 277 194 70,04% 133 112 84,21% 1578 1419 89,92% 

Луковит 

2019 238 108 45,38% 164 123 75,00% 1392 1144 82,18% 

2020 228 159 69,74% 135 93 68,89% 1230 1040 84,55% 

2021 210 103 49,05% 185 131 70,81% 1380 1125 81,52% 

Плевен 

2019 2709 2036 75,16% 843 760 90,15% 12055 11067 91,80% 

2020 2153 1426 66,23% 779 639 82,03% 10712 9531 88,97% 

2021 2597 1908 73,47% 926 813 87,80% 11647 10621 91,19% 

Левски 

2019 337 253 75,07% 101 92 91,09% 1519 1388 91,38% 

2020 231 174 75,32% 112 98 87,50% 1303 1199 92,02% 

2021 236 187 79,24% 117 103 88,03% 1340 1232 91,94% 

Червен бряг 

2019 274 213 77,74% 150 124 82,67% 1858 1724 92,79% 

2020 270 157 58,15% 146 108 73,97% 1784 1571 88,06% 

2021 418 262 62,68% 195 142 72,82% 2150 1859 86,47% 

Кнежа 

2019 244 176 72,13% 128 107 83,59% 1276 1166 91,38% 

2020 196 128 65,31% 141 108 76,60% 1130 1006 89,03% 

2021 247 169 68,42% 156 137 87,82% 1277 1148 89,90% 

Никопол 

2019 126 80 63,49% 94 90 95,74% 1022 944 92,37% 

2020 119 84 70,59% 75 65 86,67% 878 802 91,34% 

2021 171 122 71,35% 99 88 88,89% 986 891 90,37% 

Русе 

2019 1423 932 65,50% 616 537 87,18% 11777 10185 86,48% 

2020 1428 897 62,82% 618 507 82,04% 10106 8696 86,05% 

2021 2375 1549 65,22% 747 672 89,96% 11200 9766 87,20% 

Бяла 

2019 314 218 69,43% 71 67 94,37% 1631 1492 91,48% 

2020 246 151 61,38% 51 47 92,16% 1468 1327 90,40% 

2021 426 313 73,47% 64 60 93,75% 1718 1547 90,05% 

Общо 

2019 12019 8638 71,87% 3921 3401 86,74% 62686 56267 89,76% 

2020 10523 6930 65,86% 3830 3126 81,62% 55622 48996 88,09% 

2021 12847 9084 70,71% 4354 3759 86,33% 59621 53104 89,07% 
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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 

6036 5464 19 26,47 23,96 179,47 33,63 30,45 

Горна 
Оряховица 

3670 3240 10 30,58 27,00 110 33,36 29,45 

Свищов 1465 1297 5 24,42 21,62 40 36,63 32,43 

Павликени 1388 1261 4 28,92 26,27 36 38,56 35,03 

Елена 702 560 2 29,25 23,33 18 39,00 31,11 

Габрово 3771 3398 10 31,43 28,32 108 34,92 31,46 

Севлиево 2287 2093 4 47,65 43,60 46 49,72 45,50 

Трявна 459 439 2 19,13 18,29 12 38,25 36,58 

Дряново 735 693 2 30,63 28,88 24 30,63 28,88 

Ловеч 4092 3494 9 37,89 32,35 101 40,51 34,59 

Троян 1740 1557 5 29,00 25,95 58 30,00 26,84 

Тетевен 1578 1419 3 43,83 39,42 36 43,83 39,42 

Луковит 1380 1125 3 38,33 31,25 27 51,11 41,67 

Плевен 11647 10621 25 38,82 35,40 252 46,22 42,15 

Левски 1340 1232 3 37,22 34,22 35 38,29 35,20 

Червен Бряг 2150 1859 4 44,79 38,73 34 63,24 54,68 

Кнежа 1277 1148 3 35,47 31,89 36 35,47 31,89 

Никопол 986 891 3 27,39 24,75 26 37,92 34,27 

Русе 11200 9766 27 34,57 30,14 280,3 39,96 34,84 

Бяла 1718 1547 5 28,63 25,78 54 31,81 28,65 

Общо 59 621 53 104 148 33,57 29,90 1 512,77 39,41 35,10 
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VII. ВЗЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА 
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През 2021 година разпределението на делата се извършва на принципа на 

случайния подбор и според поредността на постъпването им, чрез използване на 

модула за случайно разпределение в Единната информационна система на 

съдилищата от съдии в Апелативен съд - Велико Търново, изрично посочени със 

заповед на председателя на съда.  

Председателят на Апелативен съд - Велико Търново, с оглед незаети щатни 

бройки, невъзможността за сформиране на съдебни състави и нарастващия темп на 

постъпващи дела, извърши командироване на още един съдия от Окръжен съд – 

Плевен - съдия Калоян Гергов. Беше продължено командироването и на Александър 

Григоров - съдия от Окръжен съд - Плевен  до приключване на обявения конкурс за 

заемане на свободни длъжности съдия в апелативните съдилища - наказателно 

отделение.  

Извършените командирования обезпечават наличието на два съдебни състава 

в Наказателно отделение, както и срочното и качествено изготвяне на съдебните 

актове в Наказателното отделение. 

И през 2021 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. Продължено 

е командироването на съдия Любка Милкова от Районен съд - Велико Търново в 

Гражданско отделение на Окръжен съд - Велико Търново от 21.02.2021 г. до 

приключване на конкурса за повишаване в окръжните съдилища, с оглед частично 

обезпечаване на съдийския състав на Окръжен съд - Велико Търново, предвид 

командироването на трима съдии от Окръжния в Апелативен съд - Велико Търново. 

Председателят на Апелативния съд извърши и командироване на Велизар Тодоров 

Бойчев – съдия от Районен съд – Русе в Наказателното отделение на Окръжен съд – 

Русе до провеждане на конкурс и встъпване в длъжност на спечелилия кандидат, 

поради увеличение на постъплението на дела и необезпеченост на щата в 

Наказателното отделение на Окръжен съд - Русе. 

Голяма част от работния процес през 2021 г. премина под ограниченията, 

наложени за намаляване на разпространението на вируса COVID-19, както и на  

обявената извънредна епидемична обстановка в страната. За определени периоди, 

съобразно нормативната уредба, повишената заболеваемост, както и решение на 

Съдийската колегия на ВСС по протокол № 39/10.11.2020 г., беше изготвен график, 
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утвърден от председателя, за работа на съдебните служители на ротационен 

принцип, а част от тях работят дистанционно, като са на разположение в рамките на 

работното време. На съдиите също беше предоставена възможност, да изписват 

съдебните актове дистанционно, с оглед спазване на противоепидемичните мерки и 

намаляване разпространението на пандемията. 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. 

Ежемесечно, при отсрочване на дела, поради заболяване на съдия от COVID-

19, се изпраща до Висшия съдебен съвет, Регистър на отсрочените дела по т. 16 от 

Вътрешните правила за работа на Апелативен съд - Велико Търново в условията на 

пандемия (COVID-19). Отсрочените дела се насрочваха приоритетно във възможния 

най-кратък срок, след завръщане на съдията. 

Връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по делата се 

извършваше приоритетно по електронен път или по телефон.  

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 Председателят на Апелативен съд - Велико Търново определи 

трима съдебни служители - съдебният администратор, главния счетоводител и 

системният администратор, които да подадат заявка за регистрация в 

Информационната система за извършване на предварителен, текущ и последващ 

контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването 

на информационните и комуникационни технологии. 

 С оглед поддържане и повишаване качеството на правораздаване, 

председателят със заповед разпореди създаването на вътрешната страница на съда 

на специални електронни папки, обособени по материи, в които да се публикуват 

върнатите от инстанционен контрол съдебни актове, с оглед улесняване 

информираността на съдиите за резултатите и актуалната практика на горните 

инстанции. Създадени бяха и специални електронни папки, обособени по материи, в 

които се публикуват постановените от Апелативен съд - Велико Търново съдебни 

актове, с оглед запознаване на съдиите с практиката на съда. 

 Със Заповед № 303/16.07.2021 г. председателят на съда предвид влезлите в 

сила промени в ГПК и НПК, относно електронно призоваване и връчване на 
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документи и в изпълнение на препоръки на Съдиската колегия на ВСС за времето до 

надграждането на Единния портал за електронно правосъдие и системата за 

електронно призоваване да се ползват услугите на Системата за сигурно електронно 

връчване на Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ), е възложено на 

системния администратор да направи регистрация на всички съдебни деловодители и 

съдебни секретари в профила на Апелативен съд – Велико Търново в Системата за 

сигурно електронно връчване на ДАЕУ. Съдебните деловодители и секретари следва 

използват тази регистрация при изпращане на призовки, съобщения и др., както и се 

задължават да следят резултата от връчването на изпратените съдебни книжа. 

И през 2021 г. продължи работата на работната група за изготвяне на 

предложения за всички необходими промени в ЕИСС, с участието на председателят 

на съда съдия Янко Янев, съдия Искра Пенчева и системния администратор Светослав 

Данчев, които изготвят и обобщават множество предложения от целия апелативен 

район.  

И през 2021 година в изпълнение на законово задължение в Апелативен съд - 

Велико Търново бяха сформирани Помощни атестационни комисии за атестиране на 

съдии от окръжните съдилища. Под ръководството на председателя, с помощта 

предоставения от Висшия съдебен съвет софтуер, комисия определяше членовете на 

Помощните атестационни комисии за всеки отделен атестиран съдия.  Едновременно 

с  правораздавателна си дейност, съдиите от съда бяха разпределени в четири 

Помощни атестационни комисии, които представиха на Висшия съдебен съвет 

предложения за комплексни оценки, като някои от съдиите представиха оценки и по 

възложените им в края на предходната година атестации.  

Обезпечаването на правораздаването по време на съдебната ваканция, в 

изпълнение на законовите изисквания, е организирано от председателя с издаване 

на заповед, в която са посочени делата, които подлежат на разглеждане през този 

период, както и график на дежурствата на съдиите. 

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 2021 година са 

регистрирани 323 броя заявления за достъп до електронно дело, от които 279 бр. 

заявления по ЕПЕП. Отказан е достъп на 8 от всичките заявления, от които 6 по 

ЕПЕП. 
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Съдиите от Апелативен съд - Велико Търново през 2021 г. участваха активно 

при формиране на становища по искания за приемане на тълкувателни решения. 

Свикани, със заповеди на председателя, са шест 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 № 

529/01.12.2021 година проверка на организацията на дейността на съдиите от 

окръжните съдилища от съдебния район на Апелативен съд - Велико Търново за 2021 

година. Проверката е възложена на определени от Административния ръководител 

на Апелативен съд – Велико Търново комисии, в една от които участва лично 

председателят. 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. 

 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, включително и с отправените към четири съдилища, 

препоръки за изпълнение. 
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От направения анализ за дейността на Апелативен съд – Велико Търново и 

съдилищата от апелативния съдебен район за 2021 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 2021 година; 

2. Приложение № 3 – Отчет по граждански, търговски и наказателни 

дела в Апелативен съд – Велико Търново през 2021 година; 

3. Приложение № 3 - Справка за резултати от работата на всеки 

един съдия в Апелативен съд – Велико Търново през 2021 година; 

4. Обобщени отчети за работата на окръжните и районните 

съдилища. 

 

  

 АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО: 

                ( Янко Янев ) 

      

  

 

 

 


