
                                     

     Д О К Л А Д
за    дейността    на

Районен съд – ПанагюрищеРайонен съд – Панагюрище

2020 г.



Годишният доклад за 20 20 г. отразява дейността на Районен съд -
Панагюрище в изпълнение на задълженията по чл.117 от Конституцията 
на Република България - защита на правата и законните интереси на 
гражданите, юридическите лица и държавата, както и по чл.7 и чл.8 от 
Закона за съдебната власт – справедливо и безпристрастно правосъдие, 
при точно и еднакво прилагане на законите спрямо всички. Докладът е 
изготвен съгласно изискванията на чл.80, ал.1, т.12 от ЗСВ при спазване 
указанията на ВСС за обхвата и структурата на годишните доклади. 
Докладът е съобразен и с изискванията, дадени с писмо изх. № РД-03-32 
от 19.01.2017 г. на Окръжен съд - Пазарджик с цел уеднаквяване на 
критериите  за отчета на дейността на районните съдилища в рамките на 
съдебния район.

Съдебният район на Районен съд - Панагюрище включва 
Общините Панагюрище и Стрелча, като осъществява своята 
правораздавателна дейност върху население от 26 631 души (22 192 -
общ. Панагюрище и 4 439 - общ. Стрелча), съгласно актуални данни от 
Националния статистически институт. Община Панагюрище включва 
един град и 9 села - с. Оборище, с. Поибрене, с. Сребриново, с. Бъта, с.
Баня, с. Панагюрски колонии, с. Попинци, с. Левски, с. Елшица. Община 
Стрелча включва един град и 4 села - с. Дюлево, с. Блатница, с. Смилец 
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Стрелча включва един град и 4 села - с. Дюлево, с. Блатница, с. Смилец 
и с. Свобода. 

         
I. Кадрова обезпеченост
        1. Съдии
        Районен съд – Панагюрище разполага с 3 магистратски щата, 

както следва:
- административен ръководител (председател) - 1
- съдии – 2 

Към 31.12.2020 г. , съдийските щатове не са изцяло заети, от 
08.05.2020 г. е освободен щата за административен ръководител, като за 
изпълняващ функциите на Административен ръково дител е определена 
съдия Магдалена Татарева-Кръстева с акт от 08.05.2020 г. на 
Председателя на Окръжен съд – Пазарджик, на основание Решение на 
СК на ВСС по т. 3 от протокол № 14 от 28.04.2020 г.

Съдия Снежана Стоянова – Административен ръководител и 
Председател на Районен съд – Панагюрище до 07.05.2020г. е назначена 
за съдия в Районен съд – Пазарджик, като със Заповед № 187 от
08.05.2020 г. на Председателя на Окръжен съд – Пазарджик съдия 
Стоянова е командирована в Районен съд - Панагюрище.



Предвид числеността на съдиите не са обособени гражданска и 
наказателна колегии , но с процентното разпределение на делата по 
основните материи – гражданска и наказателна е постигната известна 
специализация. Изпълняващият функциите Председател на съда съдия 
Татарева и съдия Стателова разглеждат предимно граждански дела, а 
съдия Стоянова – предимно наказателни.

Съдебно-изпълнителната служба към РС Панагюрище по щат се 
състои от един държавен съдебен изпълнител. За цялата 2020 г. щатът е 
зает. 

В щатната численост на РС Панагюрище е предвиден един съдия 
по вписванията. За цялата 2020 г. щатът е зает. 

Съдия Снежана Стоянова притежава ранг „съдия във ВКС и ВАС ". 
Съдия Диана Стателова притежава ранг „съдия в ОС“.

През 2020 г. няма поощрени съдии по реда на ЗСВ. Няма съдии с 
влезли в сила наказания по същия ред, нито такива, спрямо които да е 
приложен чл.327 от ЗСВ.

Към 31.12.2020 година стажът на съдиите в Районен съд -
Панагюрище е както следва:

Съдия Диана  Стателова има 15 години и 2 месеца съдийски стаж и 
7 години и 3 месеца стаж като съдия по вписванията и нотариус.

Снежана Стоянова има съдийски стаж 5 години и 9 месеца, като 
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Снежана Стоянова има съдийски стаж 5 години и 9 месеца, като 
общият й магистратски стаж е 17 години, от които 11 г. и 3 месеца -
прокурор в РП.

Съдия Магдалена Татарева има съдийски стаж 4 г. и 6 месеца, като 
от 16.10.2013 г. до 04.10.2015 г., т.е. за период от 1 година 11 месеца и 20 
дни е била съдебен помощник във ВКС.

Съдията по вписвания Емилия Лалева заема длъжността от 13
години и 6 месеца.

Държавния съдебен изпълнител Димчо Димчев заема длъжността 
от 13.06.2018 г.

Относно кадровата обезпеченост със съдии, считам че наличният 
щат е оптимален, в случай че е зает.

Според данните от Системата за изчисляване натовареността на 
съдиите към 31.12.2020 г., индексът на натовареност на съдия Татарева 
за 2020 г., формиран от делата е 169,56, индексът на натовареност на 
съдия Стателова е 142,92, а индексът на натовареност на съдия Стоянова
е 134,56, което води до извода, че индексът на н атовареност за всички 
съдии представлява висока натовареност, съгласно чл. 16, ал . 2 от 
Правилата за оценка на натовареността на съдиите. 



  2. Администрация:
   Към 31.12.2020 г. Районен съд – Панагюрище  разполага с 14 

щата за съдебни служители, разпределени, както следва:
  - обща администрация – 5: административен секретар - 1, главен 

счетоводител - 1, системен администратор – 1, чистачи - 2. Длъжностите
„главен счетоводител“ и „административен секретар“ са ръководни.
Длъжността „системен администратор“ е експертна, а длъжността 
„чистач“ е техническа.

    - специализирана администрация – секретар-протоколисти - 3, 
деловодители - 2, деловодител в "Бюро съдимост" - 1, деловодител
„СИС” - 1, архивар – 1  и призовкар – 1.
Забележка: Архиварят съвместява и длъжността „регистратор”. 

През отчетния период не са извършвани трансформации в 
наличните щатни бройки.

След проведен конкурс овакантената длъжност „съдебен 
деловодител“ в Бюро съдимост, бе заета от Катерина Бабекова считано 
от 24.07.2020 г.

Със Заповед № 125 от 14.09.2020 г. бе прекратено трудовото 
правоотношение със съдебен служител, изпълняващ длъжността 
„секретар-протоколист“, поради придобиване право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст, считано от 14.09.2020 г. За заемането на 
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осигурителен стаж и възраст, считано от 14.09.2020 г. За заемането на 
овакантената длъжност „съдебен секретар“ бе проведен конкурс, в 
резултат на който на длъжността бе заета от нов съдебен служител –
Мария Терзийска.

Считано от 04.02.2020 г. на длъжността „чистач” е назначена 
Лушка Мърхова.

Към 31.12.2020 г. всички щатни бройки в администрацията са 
заети.

През 2020 г. няма наложени дисциплинарни наказания на съдебни 
служители.

Съотношението магистрати/служители и това между съдии/ 
съдебните служители по щат е посочено в табличен вид и е следното: 

съд съдии ДСИ съдии по 
вписвания

служители общо

Районен съд
ПАНАГЮРИЩЕ 3 1 1 14 19



Съотношение
магистрати/служители

Съотношение
магистрати, ДСИ, съдии по 
вписвания/служители

1/4,67 1/2,8
   
  Посоченото съотношение изисква становище за това, дали щатът 

за  съдебни служители в Районен съд - Панагюрище отговаря на 
действителните нужди на съда. Становището е наложително предвид 
актуалността на темата за оптимизиране на съдебната администрация. 

  Наличният състав от съдебни служители е оптимален и следва да 
бъде запазен.

Тенденцията е към увеличаване на изискванията за работата на 
съдебните служители, като голяма част от справките, които почти 
ежедневно следва да бъдат изготвяни по различни въпроси, изискват 
познания в правораздавателната дейност. Съобразяването с приети от 
ВСС стандарти в най-различни области налагат формиране на комисии с 
участието на съдебни служители за дейности, извън същинските им 
задължения. Това налага необходимост от непрекъснато 
усъвършенстване и повишаване на професионалните умения -
необходимост, изискваща физическо време за самоподготовка или 
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необходимост, изискваща физическо време за самоподготовка или 
участия в професионални курсове, а това от своя страна изисква кадри. 
Не може да има съмнение, че при една стагнация на администрацията, 
останалите на работа съдебни служители не биха могли да ползват 
възможности за своето професионално израстване с цената на отсъствие 
от работното място, което би до вело до крайно негативния резултат -
непрофесионализъм. Съдебната администрация трябва да бъде  
квалифицирана и да работи професионално, като служителите трябва да 
имат усещането, че правата им са защитени. Още повече, че с 
поетапното възобновяване на работата с ЕИСС и преминаването към 
електронно правосъдие, обемът от работа и задължения на съдебните 
служители неимоверно се увеличава, с оглед необходимостта от 
сканиране на всички постъпващи документи, прикачването им към 
електронните дела, нарастване на електронната кореспонденция на съда 
и осигуряване на достъп на граждани, адвокати и вещи лица и до 
портала за електронно правосъдие. Ето защо мнението ми е, че 
числеността на съдебната администрация в Районен съд – Панагюрище е 
оптимална и не бива да търпи промени в посока намаляване. 

   



ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Работата в Районен съд – Панагюрище е организирана съгласно 
изискванията на нормативните актове, основни сред които са Закона за 
съдебната власт и Правилника за администрацията в съдилищата.

Изпълняващият функциите на административен ръководител-
председател на съда – Магдалена Татарева, осъществява общо 
административно ръководство, представлява съда в отношенията с трети 
лица, разпределя работата между съдиите, ръководи и контролира 
работата на „Бюро съдимост”, на ДСИ и на съдията по вписванията,
участва в съдебни заседания - разглежда предимно граждански дела и 
малка част от наказателните дела.

Съдия Диана Стателова разглежда предимно граждански дела и 
незначителна част от наказателните дела, а съдия Снежана Стоянова 
предимно наказателни дела и малка част от гражданските дела.

В съответствие с изискванията на чл.9 от ЗСВ в РС - Панагюрище  
всички видове дела се разпределят на принципа на случайния подбор от 
дежурния съдия, с оглед въведените противоепидемични мерки в 
страната, за което е издадена изрична заповед от Председателя на съда. 
За разпределението на делата се използва централизираната система за 
случайно разпределение на делата, одобрена  от ВСС, като за периода от 
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случайно разпределение на делата, одобрена  от ВСС, като за периода от 
17.08.2020 г. до 18.09.20 20 г. бе използвана ЕИИС във връзка с 
внедряването й в Районен съд - Панагюрище. Спазват се правилата, 
приети от ВСС, като по всяко дело се прилага протоколът от избора. 
Делата се разпределят в деня на постъпването им, а по изключение на 
следващия ден. 

Разпределението на наказателните дела се извършва в следните 
подгрупи – НОХД и дела по чл.78А от НК; НЧХД; АНД; ЧНД в 
следните видове: искания за вземане мярка за неотклонение „задържане 
под стража“ и „домашен арест“ и за изменение на МНО в досъдебното 
производство по чл.65 от НПК, жалби по реда на чл. 61, ал.3 от НПК и 
реабилитации по чл. 435, ал.1 от НПК; жалби срещу прекратяване и 
спиране на НП по чл.243 и чл.244 от НПК; други ЧНД, извън изрично 
изброените в предходните две подгрупи, при следната  процентна 
натовареност на  съдиите:

- НОХД и дела по чл.78А от НК – съдия Стоянова 100%, съдия 
Стателова – 20%;

- НЧХД – съдия Стоянова 100 %, съдия Татарева – 20%;
- АНД, образувани по жалба срещу наказателни постановления –

съдия Стоянова 100%, съдия Стателова 30 % и съдия Татарева –
40%;



- ЧНД жалби по чл. 243 и чл. 244 от НПК- съдия Стоянова –
100%, съдия Татарева – 50%;

- ЧНД – Искания за вземане на МН „ЗС” и за изменение на МН 
„СЗ” в досъдебно производство; жалби по реда на чл. 61, ал. 3 
от НПК и реабилитации- съдия Стоянова – 100 %, съдия 
Стателова – 20 %; 

- Други ЧНД- съдия Стоянова – 100 %, съдия Стателова – 100 %; 
съдия Татарева – 100 %;

Има специална група, озаглавена „Разрешения по ЗЕС“, в която
всички съдии участват с по 100% натовареност. Според Вътрешните 
правила, делата по ЗЕС се разпределят на председателя чрез използване 
на опцията „ръчно разпределяне“, тъй като по закон разрешенията по 
ЗЕС се дават от председателя на съответния съд . Причината съдиите 
Стателова и Стоянова да участват в групата с посочената процентна 
натовареност е в случай на отсъствие на председателя и заместването му, 
поради необходимостта от своевременно произнасяне.

Разпределението на гражданските дела се извършва в следните 
подгрупи - искове по СК, дела по чл. 26 и чл. 30 от Закона за закрила на 
детето и по ЗЗДН; облигационни искове; вещни искове; делби; трудови 
дела; други граждански дела; ЧГД; заявления по чл. 410 и чл. 417 от 
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дела; други граждански дела; ЧГД; заявления по чл. 410 и чл. 417 от 
ГПК, при следната процентна натовареност между съдиите: 

-    Искове по СК и дела по чл. 26 и чл. 30 от ЗЗакрД и ЗЗДН- съдия 
Татарева – 100 %; съдия Стателова – 70 % и съдия Стоянова – 50 %;

- Облигационни искове- съдия Татарева – 100 %, съдия Стателова 
– 90 %;

- Вещни искове- съдия Татарева – 100 %, съдия Стателова – 70 %
- Делби- съдия Татарева – 100 %, съдия Стателова – 70 %;
- Трудови дела - съдия Татарева – 100 %, съдия Стателова –100 %;
- Други граждански дела- съдия Татарева – 100 %, съдия 

Стателова – 100 %;
- ЧГрД- съдия Стателова – 100 %, съдия Стоянова –100 %, съдия

Татарева – 100 %;
- Заявления по чл. 410 и чл. 417 от ГПК-съдия Стателова – 100 %, 

съдия Стоянова – 100 %, съдия Татарева – 100 %;
- Отводи, отменени/обезсилени съдебни актове- съдия Стателова 

– 100 %, съдия Стоянова – 100 %, съдия Татарева – 100 %.
Посоченото процентно разпределение е съгласно Заповед № 

135/30.12.2019 г. и е съобразено с взето решение на Общо събрание на 
съдиите от 23.12.2019 г.



На проведено общо събрание на съдиите на 09.12.2020 г. бе взето 
решение да се извърши избор на 10 ненасрочени за разглеждане в 
открито съдебно заседание дела на доклад на съдия Стателова от общо 
12 броя, които да бъдат преразпределени на останалите двама съдии чрез 
приложната програма „Електронен жребий“. Решението на Общото 
събрание бе съобразено с актуализираните Вътрешни правила за 
случайно разпределение на делата. Въз основа на това решение бе 
изготвена Заповед № 181/17.12.2020 г. за преразпределение на делата, 
като решението на Общото събрание на съдиите и издадената въз основа 
на това решение заповед бе обусловено от значителната разлика във 
висящността на делата, с цел приключването им в разумен срок. Това се 
наложи като се съобрази и обстоятелството, че съдия Стателова има на 
доклад значително по-голям брой дела със срок от първото образуване 
над 1 година с фактическа и правна сложност и с цел разтоварване от 
„по-новите“ дела, за да се осигури необходимото време за по -
скорошното им приключване. 

Делата, които се разпределят чрез използване на опцията 
„дежурство” са изрично посочени в утвърдени от Председателя 
вътрешни правила. За наказателните дела това са: искания за разкриване 
на банкова тайна; дела по УБДХ; дела по Закона за опазване на 
обществения ред при провеждане на спортни мероприятия; искания на 
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обществения ред при провеждане на спортни мероприятия; искания на 
прокурор за одобряване на претърсване и изземване; разпити пред съдия 
по чл. 222 и чл. 223 от НПК, в случаите, когато разпита съвпада с деня на 
постъпване на искането; искания за налагане на мерки за обезпечения по 
чл. 72, ал.1 от НПК; искания за назначаване на служебен защитник по чл. 
381, ал.1  изр. второ от НПК; искания по чл. 158 от НПК и съдебни 
следствени действия по делегация по реда на чл.108 от НПК.

По дежурство се разпределят следните граждански дела – откази 
от наследство, разрешения за теглене на суми от детски влогове или 
разпореждане с имущество на малолетни или поставени под запрещение;
назначаване на особени представители за сключване на правни сделки;
искания по реда на чл. 62, ал.6 от ЗКИ, в т.ч. и по чл. 44, ал.5 от 
ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 62, ал.6, т.4 от ЗКИ; искания за обезпечаване 
на бъдещ иск.    

Разпитите пред съдия по чл. 222 и чл. 223 от НПК, както и 
съдебните поръчки по чл. 25 от ГПК се разпределят чрез опцията „ръчно 
разпределяне“ на дежурния на съответния ден (денят, за който е 
насрочен разпита) съдия.

Делата, образувани по искания за вземане на мярка „задържане под 
стража“ или  „домашен арест“, както и за изменение на взета такава 



мярка се разпределят по дежурство само в почивните дни. В останалите 
дни се разпределят между съдиите, участващи в съответната група. 

Делата, които се образуват по искания по ЗЕС се разглеждат от 
Председателя на съда или упълномощен от него с писмена заповед 
съдия. По искания на прокурор на основание чл. 159а от НПК се 
образуват ЧНД, като същите се разпределят на дежурен съдия.

Всеки съдия заседава в определени дни от седмицата. Съдия 
Магдалена Татарева заседава предимно в ден понеделник, съдия 
Стоянова в ден вторник, а съдия Стателова в дните сряда и четвъртък. 
Предвид достатъчният брой на съдебните зали - две за трима съдии, не 
се налага изготвянето на предварително съгласувани графици за съдебни 
зали. 

Дежурствата през работните дни са разпределени относително по 
равно между съдиите по предварително утвърден от председателя 
график и са съобразени с дните на редовните им заседания. През 
почивните дни дежурят само съдиите Стоянова и Стателова, предвид 
обстоятелството че местоживеенето на съдия Татарева е значително 
отдалечено от местоработата й. Изключването на съдия Татарева от 
дежурства през почивните дни е по общо съгласие на всички съдии.

  През 2020 година са провеждани ограничен брой събрания на 
съдиите, с оглед обявеното в страната извънредно положение и 
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съдиите, с оглед обявеното в страната извънредно положение и 
епидемична обстановка. Въпросите свързани с организационната 
дейност са обсъждани чрез електронна кореспонденция, като са 
обсъждани въпроси, свързани с организационната дейност,
приложението на материалните и процесуалните закони. Съдиите от РС
– Панагюрище обсъждат и изразяват писмени становища по въпроси във 
връзка с предложения за постановяване на тълкувателни решения.

  В РС – Панагюрище се водят всички книги и регистри по 
утвърден образец и съобразно изискванията на ПАС, както на хартиен 
носител, така и в електронен вариант.

При постъпване на заявление за създаване на личен потребителски 
профил в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), 
Председателят на съда или заместващият го съдия дава разрешение или 
отказ за създаване на профила, при съобразяване Правилата за достъп до 
електронни съдебни дела в ЕПЕП на ВСС. Разрешението/отказът за 
достъп до конкретни електронни съдебни дела в ЕПЕП се дава от 
съдията-докладчик. Редът за подаване на заявление, както и редът за 
произнасяне по заявлението и неговото обработване в САС „Съдебно 
деловодство“, респ. ЕИСС, е регламентиран в Заповед № 101/06.11.2019 
г.



   При поискване от страна по делото има възможност да се 
изпращат по електронен път необезличени книжа. Председателят на съда
е утвърдил вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки 
чрез електронен пощенски адрес. На интернет страницата на РС 
Панагюрище е публикувано заявление за запознаване с коментираните 
вътрешни правила с цел улеснение на гражданите в случай, че желаят да 
се възползват от съществуващата възможност. 

С оглед предприетите мерки за ограничаване разпространението на 
коронавирусна инфекция се толерира извършването на справки по 
електронен път и по телефона, както и връчване на книжа и призоваване 
чрез електронните пощи. 

Във връзка с изменения на ГПК, НПК и АПК от 17.11.2020 г. е 
създадено специално обособено помещение за осъществяване на 
видеоконферентна връзка, съобразно разпоредбата на чл. 135а ГПК. 
Възможност за провеждане съдебни заседания чрез видеоконферентна
връзка е предоставена и в една от двете налични съдебни зали.

Постановените съдебни актове се публикуват незабавно на 
интернет-страницата на съда. Изключение от принципа за незабавно 
публикуване представляват присъди те/споразуменията, с които е 
наложено ефективно наказание лишаване от свобода, пробация, 
лишаване от права или обществено порицание. Редът за публикуване на 
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лишаване от права или обществено порицание. Редът за публикуване на 
тази категория съдебни актове е подробно регламентиран във Вътрешни 
правила, утвърдени със заповед № 116/21.11.2017 г. на Председат еля на 
съда, актуализирани със заповед № 31/21.03.2019 г.

Спрените производства се администрират от съдията-докладчик 
ежемесечно, като резултатът от проверката се прилага към делото.

Съдебните служители се атестират ежегодно съобразно правилата 
на ПАС.

В РС - Панагюрище в съответствие с нормативната уредба, 
изискванията на ВСС и с цел подобряване организацията на работа са 
утвърдени различни правила.

През 2020 г. не е извършвана проверка от Окръжен съд –
Пазарджик, с оглед обявена в страната извънредна обстановка и 
епидемично положение. 

През 2020 г. от ИВСС бе извършена планова проверка с цел 
установяване дали Районен съд – Панагюрище, в качеството си на 
администратор на лични данни спазва принципа за отчетност при 
обработване на личните данни, които се обработват при изпълнение на 
съдебните си функции. Инспекторът е направил извод, че РС –
Панагюрище е взел мерки за защита на личните данни, които се 
обработват под негов контрол, така че обработването да бъде 



законосъобразно, добросъвестно, прозрачно и в минимален обем за 
постигане на ясно определени цели, като данните се съхраняват само за 
времето, необходимо за постигане на целите, а посоченото обработване е 
обезпечено с подходящото ниво на сигурност и защита на данните. Кат о 
слабост е отбелязана липсата на доказателства за поддържане на слабост е отбелязана липсата на доказателства за поддържане на 
регистър на дейностите по обработване на лични данни, както и 
необходимост за допълване на политиката за прозрачност и анализа на 
риска.

През месец октомври 2020 г. бе извършена комплексна планова 
проверка на организацията на административната дейност на РС –
Панагюрище, на организацията по образуването на делата и спазването 
на чл. 80 от Правилника за администрацията в съдилищата, на 
организацията по образуването, движението и приключването на 
наказателните дела за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2019 г.   Проверката 
бе извършена от инспектор към Инспектората на ВСС и приключи с бе извършена от инспектор към Инспектората на ВСС и приключи с 
доклад, изпратен в РС – Панагюрище. Докладът може да се определи 
като позитивен. Инспекторът е направил извод за създад ена добра 
организация в Районен съд – Панагюрище, както и за спазване на 
правилата за случайно разпределение на делата и чл. 80 ПАС. Направен 
е извод за много добра организация по докладване на делата и размяна 
на книжа. Дадените в доклада препоръки са свързани предимно със 
слабости във връзка с водене на част книгите, както и насрочването на 
АНД образувани по гл. 28 НПК в предвидения едномесечен срок. След 
като е получен от Председателя, с доклада са запознати съдиите и 
служителите, като са предприети действия в изпълнение на дадените 
препоръки. Актуализирани са част от вътрешните правила действащи в препоръки. Актуализирани са част от вътрешните правила действащи в 
съда, като са утвърдени нови вътрешни правила за работа в служба 
„Регистратура“.

Районен съд – Панагюрище има интернет-страница 
https://panagyurishte-rs.justice.bg/, на която ежегодно се публикува 
годишният доклад за дейността на съда.

На интернет страница на съда своевременно се публикуват 
графици на насрочени дела, съдебните решения и присъдите с мотивите 
към тях, при спазване на ЗЗЛД, ЗЗКИ и Вътрешните правила за 
организацията за публикуване на постановените съдебни актове. На 
страницата се  публикуват  обяви за конкурси, необходими документи, 
банкови сметки, телефони за връзка и др.                   
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банкови сметки, телефони за връзка и др.                   
   Има създаден вътрешен сайт на съда, който се използва от съдиите 
и съдебните служители. В него се публикуват съобщения, касаещи 
дейността на съда, заповеди, вътрешни правила, информация за 
предстоящи събития и др.



ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

През отчетната 2020 г. в Панагюрския районен съд са образувани 
1 110 дела, от които 829 граждански и 281 наказателни.

За сравнение през 2019 г. са били образувани 1 380 дела, от които 
1 062 граждански и 318 наказателни. През 2018 г. са били образувани 
1 411 дела, от които 1 073 граждански и 338 наказателни. През 2017 г. са 
били образувани общо 1 525 дела, от които 1 253 граждански и 272 
наказателни. 

Сравнителният анализ на постъпленията на делата през отчетната 
година спрямо предходните три години е даден в следващата таб лица, 
колони 1 и 2. Видно е, че се наблюдава спад на общия брой постъпления  
спрямо предходните 2019 г. и 2018 г. – делата са по-малко с 270 броя 
спрямо 2019 г. и със 301 броя спрямо 2018 г. В сравнение с 201 7 г.
разликата в постъплението на делата е най- голяма - с 415 броя по-малко 
за отчетната година . Спадът на общия брой постъпления през отчетната 
2020 г. спрямо предходните години е факт, но все още не дава основание 
да се правят изводи за трайна тенденция на намаляване на делата, като се 
има предвид обстановката в страната през отчетния период във връзка с 
обявеното извънредно положение за периода от 13.03.2020 г. до 
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обявеното извънредно положение за периода от 13.03.2020 г. до 
13.05.2020 г. , през който период са постъпвали ограничен брой и видове 
дела, а на основание Решение на СК на ВСС по протокол № 9 от 
15.03.2020 г. т. 5 е преустановено образуването на дела за периода от 
13.03.2020 г. до 09.04.2020 г. с изключение на делата предвиждащи 
изключително кратки срокове.

Общ брой дела: 
година Постъпили 

дела
Дела за 

разглеждане
Свършени 

дела
2017 1 525 1 679 1 498
2018 1 411 1 592 1 410
2019 1 380 1 562 1 315
2020 1 110 1 357 1 119

Общо за разглеждане - новообразувани, в т.ч. върнати за ново 
разглеждане от горната инстанция и повторно внесени и образувани под 
нов номер след прекратяване на съдебното производств о и останали 
несвършени от предходната година  са 1357 броя дела, при 1 562 броя 
дела за 2019 г. , при 1 592 броя дела за 2018 г. и при 1 679 броя дела за 
2017 г. 



Свършени дела
През 2020 г. са свършени общо 1 119 дела, от които в 3-месечен 

срок 855 при 76 %. Със съдебен акт по същество са приключили 938 
дела. Прекратени са 181 дела. Проведени са 941 заседания.

През 2019 г. са свършени общо 1 315 дела, от които в 3-месечен 
срок 1 154 или 88 %. Със съдебен акт по същество са приключили 1 109 
дела. Прекратени са 206 дела. Проведени са 825 заседания.

През 2018 г. са свършени общо 1 410 дела, от които в 3-месечен 
срок – 1 244 или 88 %. Със съдебен акт по същество са приключили 
1 157 дела. Прекратени са 253 дела. Проведени са 823 заседания.

През 2017 г. са свършени общо 1 498 дела, от които в 3-месечен 
срок – 1 319 или 88 %. Със съдебен акт по същество са приключили 
1 253 дела. Прекратени са 245 дела. Проведени са 676 заседания.

година ОБЩО
свършени

До 3 месеца Решени
по

същество

Прекратени

Бр. %
2017 1 498 1 319 88 1 253 245
2018 1 410 1 244 88 1 157 253
2019 1 315 1 154 88 1 109 206
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2020 1 119 855 76 938 181

Съдът стриктно спазва указанията на ВСС, като делата се отчитат 
като решени (свършени) едва след обявяване на съдебния акт в срочната 
книга, поради което и част от обявените за решаване дела през 
последния месец на годината, по които не е постановено решение през 
месец декември, не са включени в броя на свършените дела през 2020 г., 
а са останали висящи за следващата година. 

Решените по същество дела през отчетната 2020 г. са 171 броя по -
малко от предходната 2019 г., което е съответно на по -малкия брой 
постъпления. Процентът на свършените до 3 месеца дела е 76 %, т.е. по-
малък в сравнение с предходните години. Като причина за намаляване на 
процента на свършените в 3-месечния срок дела е това, че в периода на
обявено извънредно положение бе преустановено разглеждането на дела 
в о.с.з. и връчването на съдебни книжа, а с Решение на СК на ВСС по 
Протокол № 9 от 15.03.2020 г. т. 13 е разпоредено изгот вените актове да 
се публикуват и впишат в срочните книги след отпадане на
извънредното положение. Впечатление прави увеличеният брой 



проведени съдебни заседания, което води до извод за усилията полагани 
от съдиите за своевременното приключване на делата.

Несвършени дела
Броят на останалите несвършени дела в РС - Панагюрище към 

01.01.2021 г. е 238, от които граждански са 179 граждански и 59
наказателни.

През 2019 г. несвършени са били 247, от които граждански са 167 
граждански и 80 наказателни.

През 2018 г. несвършени са били 182, от които граждански 143 и 
39 наказателни.

През 2017 г. несвършени са били 181 бр. дела, от които 
граждански  142 и 39 наказателни.

Числата са показани в табличен вид:

Година несвършени постъпили
за 

разглеждане
Свършени дела

несвършенипо 
същество

прекратени

2017 154 1 525 1 679 1 253 245 181
2018 181 1 411 1 592 1 157 253 182
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2019 182 1 380 1 562 1 109 206 247
2020 247 1110 1357 938 181 238

От горната таблица е видно, че броят на несвършените дела е 
намалял в сравнение с предходната година. Намалението се дължи на 
намаляване постъплението на делата, както и на положени усилия от 
съдиите да приключват делата, въпреки създадената в страната 
обстановка и въведените противоепидемични мерки, които 
възпрепятстват размяната на книжа и насрочването на дела в открити 
съдебни заседания, с оглед въведените ограничения и необходимостта от 
дезинфекция на съдебните зали след заседание.

Натовареност по щат
При щат от 3 съдии, средномесечното постъпление на съдия в 

Панагюрския районен през 2020 г. е 37,69 – спрямо делата за 
разглеждане, а спрямо свършените дела е 31,08. Натовареността по щат 
спрямо постъпилите дела е 30,83. 



Действителна натовареност
Съгласно указанията на ВСС, действителната натовареност е 

изчислена на база отработените човекомесеци – 36 (без приспадане на 
годишните отпуски и съдебните ваканции) и към делата за разглеждане е 
37,69, а към свършените дела е 31,08. 

Действителната натовареност спрямо постъпилите дела е 30,83. 
Видно е, че натовареността по щат съвпада с действителната 
натовареност, което следва да се обясни с обстоятелството, че за целия 
отчетен период съдийският щат е бил зает и е нямало отсъстващи съдии, 
с  оглед командироването на съдия Стоянова .

Данните за натовареността, действителна и по щат, са представени 
в табличен вид за последните четири години, вкл. и отчетната 2020 г., 
както следва: 

Натовареност по щат - общо: 
година Спрямо 

постъпили дела
Спрямо дела за 
разглеждане

Спрямо 
свършени дела

2017 42,36 46,64 41,61
2018 39,19 44,22 39,17
2019 38,33 43,39 36,53
2020 30,83 37,69 31,08
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2020 30,83 37,69 31,08

Действителна натовареност - общо:
година Спрямо 

постъпили дела
Спрямо дела за 

разглеждане
Спрямо

свършени дела
2017 63,54 69,96 62,42
2018 44,09 49,75 44,06
2019 38,33 43,39 36,53
2020 30,83 37,69 31,08

Сравнението на числата за общата натовареност по щат и за 
действителната такава за четирите поредни години 2017 - 2020 г. 
обосновава извод, че през отчетната година действителната натовареност 
е  най-ниска в сравнение с предходните три години. Това сл едва да се 
обясни с обстоятелството, че за цялата отчетна година съдийските 
щатове са заети и е нямало отсъстващи съдии, поради което 
действителната натовареност се равнява на натовареността по щат. 
Сравнението на натовареността спрямо постъпилите и спрямо
свършените дела  показва, че през годината решените дела са повече от 
постъпилите, което следва да се обясни с намаляване на броя на 



постъпилите дела и положените от съдиите усилия за решаване на делата 
за разглеждане.  

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛАНАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

През 2020 г. са постъпили общо 281 наказателни дела, в т.ч. 
върнати за ново разглеждане под нов номер 3 броя.

През 2019 г. са постъпили общо 318 наказателни дела, в т.ч. 
върнати за ново разглеждане под нов номер 4 броя.

През 2018 г. са постъпили общо 338 наказателни дела, в т.ч. 
върнати за ново разглеждане 8 дела и 1 бр. дело – повторно образувано 
под нов номер, след прекратяване на съдебното производство.

През 2017 г. са постъпили общо 272 наказателни дела, в т.ч. 
върнати за ново разглеждане 4 дела.върнати за ново разглеждане 4 дела.

година Постъпили 
наказателни 

дела

Наказателни 
дела за 

разглеждане

Свършени 
наказателни 

дела
2017 272 311 272
2018 338 377 338
2019 318 357 277
2020 281 361 302

Горната таблица в първите две колони дава основание за извод за 
намаляване на броя на постъпилите наказателни дела през 2020 г. спрямо  намаляване на броя на постъпилите наказателни дела през 2020 г. спрямо  
предходните 2019 г. и 2018 г. , но остават повече в сравнение с 2017 г.
Намаляването на постъпленията е за сметка на делата от вида НОХД и 
ЧНХД и АНД образувани по постановление на прокурора по чл. 78а от 
НК. 

Постъпления по видове наказателни дела
Постъпилите през 2020 г. наказателни дела по видове са: НОХД –

68, НЧХД – 13, АНД по чл. 78а НК – 7, ЧНД – 50, дела от 
административно-наказателен характер – 142 и ЧНД разпити – 1.
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Година НОХД НЧХД ЧНД, 
вкл. 
по ЗЕС/
чл.159а

ЧНД
ЗЕС/
чл.159а 
от НПК

ЧНД 
разпити

АНД Чл. 
78а 
НК

Общо

чл.159а
от НПК

от НПК

2017 88 17 66 21 8 67 26 272
2018 85 21 69 32 1 129 33 338
2019 70 19 48 9 5 156 20 318
2020 68 13 50 15 1 142 7 281

От новообразуваните 68 дела от общ характер, най-голямо е 
постъплението по обвинения за общоопасни престъпления – 42, следват 
тези против личността – 8, против брака, семейството и младежта – 5 бр., 
против собствеността – 4 бр., против стопанството – 4, против дейността 
на държавните органи и обществените организации – 3 и документни на държавните органи и обществените организации – 3 и документни 
престъпления – 1. 

Пред Районен съд – Панагюрище през 2020 г. за разглеждане са 
били поставени общо 361 наказателни дела (новообразувани през 2020 г. 
281 дела, в т.ч. върнати за ново разглеждане под нов номер 3 дела и 
останалите несвършени от 2019 г. – 80 дела), при 357 наказателни дела 
дела за разглеждане през 2019 г. , при 377 наказателни дела за 
разглеждане през 2018 г. и при 311 наказателни дела за 2017 г. 

През отчетната 2020 г. са били проведени общо 416 заседания по 
наказателни дела.

Свършени наказателни дела
През 2020 г. са свършени 302 наказателни дела, от които със 

съдебен акт по същество 229, прекратени са 73.
От всички свършени дела, в тримесечен срок са приключили 162 

дела или 54%.
През 2019 г. са свършени 277 наказателни дела, от които със 

съдебен акт по същество 197, прекратени са 80.
От всички свършени дела, в тримесечен срок са приключили 214 

дела или 77 %.
През 2018 г. са били свършени 338 наказателни дела, от които със 

съдебен акт по същество 232, прекратени са 106. От всички свършени 
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съдебен акт по същество 232, прекратени са 106. От всички свършени 
дела, в тримесечен срок са приключили 266 дела или 79 %.

През 2017 г. са били свършени 272 наказателни дела, от които със 
съдебен акт по същество 189, прекратени са 83. От всички свършени 
дела, в тримесечен срок са приключили 230 дела или 85%.



година ОБЩО
свършени

До 3 месеца Решени по 
същество Прекратени

Бр.             %
2017 272 230 85% 189 83
2018 338 266 79% 232 106
2019 277 214 77% 197 80
2020 302 162 54% 229 73

За отчетната година се наблюдава намаление на процента на 
приключилите в тримесечния срок наказателни дела в сравнение с 
предходните три години. Резултатът следва да се обясни с отлагането на
голям брой АНД дела образувани по жалба срещу НП по време на 
обявеното извънредно положение, забавянето при призоваване на 
страните, което се дължи на обективни фактори, а именно 
преустановяване връчването на призовки по време на извънредното 
положение, както и събирането на голям обем от доказателства, поради 
фактическата и правна сложност на делата. Освен това решените по 
същество дела са значително повече в сравнение с прекратените. Следва 
да се обърне внимание на фактът, че броят на свършените дела през 
отчетната година е увеличен спрямо предходната. Ето защо следва да се 
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отчетната година е увеличен спрямо предходната. Ето защо следва да се 
останалите приеме, че намаляването на процента има обективно 
обяснение.

Останали несвършени наказателни дела
Броят на останалите несвършени наказателни дела в РС

Панагюрище към 01.01.2021 г. е 59 при 80 за 2019 г., при 39 за 2018 г., 
при същия брой за 2017 г. 

Числата са показани в табличен вид в следната колона:

година несвършени постъпили
       за 
разглеждане

Свършени дела
несвършенипо 

същество
прекратени

2017 39 272 311 189 83 39
2018 39 338 377 232 106 39
2019 39 318 357 197 80 80
2020 80 281 361 229 73 59

От горната таблица е видно, че броят на несвършените дела е
намалял в сравнение с предходната година, но чувствително увеличен в 
сравните с 2018 г. и 2017 г. Намалението се дължи на по -малкото 



постъпление на делата през отчетния период. Увеличението на 
несвършените дела в края на 2020 г. спрямо 2018 г. и 2017 г. следва да се 
обясни със задължителното провеждане на разпоредително заседание 
при НОХД, образувани по обвинителен акт. Следва да се посочи, че в 
немалък брой случаи по наказателните дела се правят искания за 
събиране на нови доказателства, свързани с отлагане на делата.
Принципът за разкриване на обективната истина и липсата на преклузия 
за събиране на нови доказателства по тези дела налага уважаване на 
доказателствените искания. Всичко това идва да покаже, че броят на 
несвършените дела в края на отчетния период има своето обективно 
обяснение и не следва да обосновава извод за бавно и неефективно 
правораздаване.

Увеличението при свършените по същество дела спрямо 
предходните години в сравнение с прекратените дела обосновава изво д, 
че съдиите при решаването на наказателните дела са имали нужда от 
повече физическо време и усилия. Това обосновава извод за една по -
голяма натовареност в сравнение с предходните години.

Натовареност по щат на съдиите, разглеждащи наказателни 
дела 

Натовареността на съдиите в РС – Панагюрище, разглеждащи 
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Натовареността на съдиите в РС – Панагюрище, разглеждащи 
наказателни дела при един щат за отчетната 2020 г. е 30,08 спрямо 
делата за разглеждане, а към свършените дела – 25,17. Спрямо 
постъпилите дела натовареността по щат е 23,41.

Предвид липсата на разпределение по колегии и процентното 
разпределение на делата по видове, не би могъл да бъде изчислен 
коректен процент на действителна натовареност по наказателните дела. 

Данните за натовареността на съдиите по наказателните дела, по 
щат, са представени в табличен вид за последните четири години, вкл. и 
отчетната 2020 г., както следва:

Натовареност на съдиите, разглеждащи наказателни дела при един
щат:

година Спрямо 
постъпили дела

Спрямо дела 
за разглеждане

Спрямо
свършени дела

2017 22,67 25,92 22,67
2018 28,17 31,42 28,17
2019 26,50 29,75 23,08
2020 23,41 30,08 25,17

От сравнението на числата за натовареността на съдиите по 
наказателни дела при един щат се установява, че спрямо постъпилите 



дела натовареността е по-ниска в сравнение с 2019 г., което е съответно 
на постъпленията на наказателните. Увеличената разлика на 
натовареността по наказателни дела спрямо делата за разглеждане и 
свършените за отчетната година е логично следствие от положените 
усилия от съдиите за приключване на делата.

Анализ на наказателните дела от общ характер
През 2020 г. са образувани 68 НОХД. Останалите несвършени дела 

от този вид в началото на отчетния период са 8. Общо за разглеждане –
76, в т.ч. 7 бързи производства. Общо свършени – 64 НОХД, като към 
01.01.2021 г. са останали несвършени 12.

От всички постъпили дела от общ характер по видове 
престъпления са:

През отчетния период са постъпили и образувани общо 8 дела за 
престъпления против личността, от които 3 дела  – телесни увреждания.

Против правата на гражданите – 1 дело.
Против брака, семейството и младежта през отчетния период са 

постъпили и образувани общо 5 дела.  
Против собствеността през отчетния период са постъпили и 

образувани общо 4 дела.
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образувани общо 4 дела.
Против стопанството през отчетния период са постъпили и 

образувани общо 4 дела.
Против дейността на държавните органи и обществените 

организации 3 дела.
Документни престъпления – 1 дело.
Общоопасни престъпления – 42 дела.
В представената по-долу диаграма е онагледено количественото 

постъпление на наказателни дела по видове престъпления от НК. Видно е 
от диаграмата, най–голям процент имат постъпленията на дела по 
обвинения за общоопасни престъпления – 42, против личността – 8, 
следват тези против брака, семейството и младежта – 5 бр., против 
собствеността – 4 бр., против стопанството – 4, против дейността на 
държавните органи и обществените организации – 3, против правата на 
гражданите - 1 и документни престъпления – 1. 



От новообразуваните 68 НОХД, 33 бр. са по обвинителни актове и 
35 бр. дела са образувани по внесени споразумения от прокуратурата по 
реда на чл. 382 НПК.

     години Общо
По

обвинителни
актове

С 
внесени 

споразумения
2017 88 50 38
2018 85 34 51
2019 70 31 392019 70 31 39
2020 68 33 35

           Горните числа показват, че положителната тенденция за 
увеличение на извънсъдебните споразумения спрямо внесените 
обвинителни актове продължава, съобразно броя на постъпилите дела за 
отчетния период. За трета поредна година извънсъдебните споразумения 
са повече от внесените обвинителни актове, което пести време и усилия 
за решаване  на НОХД от съдиите.

Свършени по видове НОХ дела
Свършените дела от общ характер по видове престъпления от НК 

са:
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са:
Престъпления против личността - през отчетния период са 

свършени 7 дела, от които 4 бр. – телесни увреждания.
Престъпления против брака, семейството и младежта – свършени 

са 5 дела през отчетния период.  



Престъпления против собствеността – свършени 3 дела.
Престъпления против стопанството - свършени 4 дела.
Престъпления против дейността на държавните органи и 

обществените организации – свършени 4 бр. дела.
Документни престъпления – 1 дело.Документни престъпления – 1 дело.
Общоопасни престъпления  - свършени  общо 40 дела. 

Свършени НОХ дела
От общо разгледаните 76 НОХД през отчетната 2020 г. са 

свършени 64 дела, от които 54 броя в срок до 3 месеца, което 
представлява 84%.

През 2019 г. са свършени 74 дела, от които 59 бр. в срок до 3 
месеца, което представлява 80 %.

През 2018 г. са свършени 82 дела, от които 74 бр. в срок до 3 
месеца, което представлява 90%.месеца, което представлява 90%.

През 2017 г. са свършени 87 дела, от които 80 бр. в срок до 3 
месеца, което представлява 92%.
        

година ОБЩО
свършени

До 3 месеца

Бр. %
2017 87 80 92
2018 82 74 90
2019 74 59 80
2020 64 54 84

Сравнителният анализ показва, че през 2020 г. се наблюдава 
увеличение на процента на приключилите в тримесечния срок НОХДела в 
сравнение с 2019 г., който процент остава традиционно висок - 84% от 
общо свършените НОХД.

От общо свършените 64 НОХД, в 3-месечен срок са приключили  54, 
като в срок до 1 месец от образуването им са свършени 36 НОХД;  в срок 
от 3-6 месеца – 6 и в срока от 6 м. - 1 г. – 4 НОХД. Няма НОХД, 
разглеждането на които да е продължило над 1 година, което говори за 
изключително добра организация на работния процес от страна на съдията, 
разглеждащ преимуществено наказателни дела.
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разглеждащ преимуществено наказателни дела.
От свършените общо 64 НОХД, приключили с присъда са 17, със 

споразумения 46 и 1 брой е прекратено и върнато за доразследване . 



образувано прекратено

НОХД 233/2019 08.10.2019 г. 12.02.2020 г.

Връща делото на 
прокурора за 
отстраняване на 
съществени 
процесуални 
нарушения
основание чл. 249, 
ал.2 във връзка с ал.1 
и чл. 248, ал.1, т.3 от 
НПК, съгласно 
указанията, дадени с
решение № 
120/03.10.2019 г. по  
ВНОХД 448/2019г. на 
Окръжен съд -
Пазарджик

открито
заседание

В проценти прекратените и върнати на прокуратура НОХД поради 
съществени нарушения на процесуалните правила спрямо общо 
свършените НОХД представляват 1,5 %. Процентното съотношение налага 
извода, че прокурорите от РП Панагюрище са внасяли в съда прецизно 
изработени досъдебни производства. 
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изработени досъдебни производства. 

Дела, приключили по реда на Гл ава Двадесет и четвърта НПК  
„Бързо производство”

В РС Панагюрище през 2020 г. са образувани и приключени 7 бързи 
производства, при 6 образувани и приключени през 2019 г., при 5
образувани и приключени през 2018 г. и при 13 образувани и приключени 
за 2017 г. 

Числата сочат на запазване на тенденция на намаление на делата, 
образувани и разгледани по реда на бързото производство. От тази 
статистика не може да се правят изводи за дейността на съда, тъй като 
разглеждането на делата по този ред от съда е продъ лжение на начина, по 
който е водено досъдебното производство. 

Дела, приключили по реда на Глава Двадесет и седма НПК -
съкратено съдебно следствие 

През отчетния период в РС Панагюрище са приключили 3 дела по 
реда на съкратеното съдебно следствие, при 6 дела за 2019 г., при 3 дела за 
2018 г. и при 10 дела за 2017 г. 
         В проценти свършените НОХД по реда на съкратеното съдебно 
следствие спрямо общо свършените НОХД представлява 4,7 %. 



Процентното съотношение показва, че свършените НОХД по реда на 
съкратеното съдебно следствие е незначителен брой от всички свършени 
НОХД. Ниският процент се обяснява с високия процент приключили дела 
със споразумение, включително и такова, постигнато в съдебната фаза на 
процеса.

Дела, приключили по реда на Глава Двадес ет и осма НПК
През отчетната 2020 г. в Панагюрския районен съд по 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност на основание чл.78а от НК са образувани 7 дела и са 
приключени 5 броя дела.

Дела, приключили със споразумение по реда на Глава 
Двадесет и девета от НПК 

През 2020 г. със споразумение са приключени общо 46 дела, от 
които по чл. 382 от НПК (извънсъдебни споразумение) – 35 броя и по чл. 
384 от НПК – 11 броя.

През 2019 г. със споразумение са приключени общо 48 дела, от 
които по чл. 382 от НПК – 39 броя и по чл. 384 от НПК – 9 броя.

През 2018 г. със споразумение са приключени общо 68 дела, от 
които по чл. 382 от НПК – 50 броя и по чл. 384 от НПК – 18 броя.
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които по чл. 382 от НПК – 50 броя и по чл. 384 от НПК – 18 броя.
През 2017 г. със споразумение са приключени общо 61 дела, от 

които по чл. 382 от НПК – 38 броя и по чл. 384 от НПК – 23 дела.

Анализът сочи, че прокуратурата активно се възползва от 
диференцираната процедура по Глава Двадесет и девета НПК, чрез 
изготвяне на споразумение със защитника на обвиняемия за решаване на 
делото и внасянето му в съда. В тази връзка следва да се отбележи, че се 
пестят разходи за призоваване на свидетели и вещи лица, пестят се 
разходи за възнаграждения на съдебни заседатели, както и време на съда. 
Съотношението между внесените обвинителни актове – 35  и делата 
приключили със споразумение в съдебно заседание – 11 дава основание 
да се направи изводът, че прокуратурата би могла да се възползва от 
процедурата по чл. 29 от НПК още по-активно.

В проценти свършените (прекратени) със споразумение НОХД 
спрямо общо свършените НОХД представлява 71,8 %. Процентното 
съотношение показва, че една голяма част от НОХД приключват със 
споразумение. Това е една изключително положителна тенденция, 
предвид факта, че съдебният акт влиза в сила незабавно и не подлежи на 
обжалване и протестиране. Високият процент на свършените НОХД 



дела със споразумение обяснява и високия процент на приключилите 
НОХД в кратък срок.  

Оправдателни присъди
През отчетната 2020 г. е постановена една оправдателна присъдаПрез отчетната 2020 г. е постановена една оправдателна присъда

по НОХД, влязла в сила. 

Съдени лица
През 2020 г. общо съдените лица по НОХД са 64. Оправдано е 

едно лице.
Осъдени са 63, като няма непълнолетни.
По видове наложени наказания:

- с лишаване от свобода до 3 години – 39 лица, като за 4 лица 
са постановени ефективни присъди

- лишаване от свобода от 3 до 15 години – 1 лице- лишаване от свобода от 3 до 15 години – 1 лице
- условно осъдени – 35 лица
- с глоба – 10 лица
- с пробация – 11 лица.
- с други наказания – 2 лица.

Останали несвършени НОХД 
През 2020 г. са останали несвършени 12 НОХД – висящи в края на 

отчетния период. Тази цифра обосновава извода, че няма забавяне на 
дела от общ характер.

Обжалвани и протестирани съдебни актове по НОХДОбжалвани и протестирани съдебни актове по НОХД
За да се прецени качеството на работа на всеки от наказателните 

съдии следва да се направи анализ на резултатите от въззивната 
проверка на делата.

През отчетната 2020 г. са били обжалвани, съответно протестирани 
присъди и определения по 6 бр. НОХД. 

От Окръжен съд – Пазарджик са върнати общо 5 броя НОХД, 
включително по жалби, съответно протести срещу присъди, от 
предходен период, като 3 броя присъди са изцяло потвърдени. По 1 брой 
акта е отменен и е постановена нова присъда и по 1 брой дело е оставено 
без уважение искане за възобновяване.
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без уважение искане за възобновяване.
Общият брой на делата от общ характер с влязъл в сила съдебен 

акт през отчетния период е 64. Съпоставено с броя на постъпленията –
68 бр. и делата за разглеждане – 64 бр., данните обосновават извод за 
постигнат отличен резултат.



Дела с обществен интерес
През 2020 г. няма НОХД с проявен медиен интерес. 

Частни наказателни дела  
През 2020 г. в Панагюрския районен съд са постъпили и През 2020 г. в Панагюрския районен съд са постъпили и 

образувани общо 51 ЧНД, от които 1 бр. разпит на свидетел.
За сравнение през 2019 г. са постъпили и образувани общо 53 

ЧНД, от които 5 бр. разпит на свидетел.
През 2018 г. са постъпили и образувани общо 70 ЧНД, от които 1 

бр. разпит на свидетел.
През 2017 г. са постъпили и образувани общо 74 ЧНД, от които 8 

бр. разпити.
По видове ЧНД са както следва: по молба за реабилитация – 5 бр. 

Останалите ЧНД са били образувани по искане на прокурора за 
одобряване на претърсване и изземване, по искане за вземане на мярка за одобряване на претърсване и изземване, по искане за вземане на мярка за 
неотклонение „задържане под стража“, по жалби срещу прекратяване и 
спиране на наказателното производство, производства за отмяна на 
мярка за процесуална принуда – 2 бр., производство за прилагане на 
принудителни медицински мерки – 1 бр. и дела по чл. 159а от НПК – 15
броя.

Дела с обществен интерес
През 2020 г. няма ЧНД с проявен медиен интерес. 

Обжалвани ЧНД 
През 2020 г. са постъпили 6 жалби по ЧНД, от които срещу През 2020 г. са постъпили 6 жалби по ЧНД, от които срещу 

определения по чл. 243 от НПК (съдебни определения, постановени по 
повод обжалване постановление на прокурора за прекратяване на 
досъдебното производство) – 1 бр., реабилитация – 1 бр., чл. 64 от НПК 
– 1 бр., чл. 65 от НПК – 2 бр. и искане по чл.234, ал.9 НПК за отмяна на 
мерките за процесуална принуда, взети спрямо обвиняемия, вкл. и 
мярката „принудително довеждане“, постановена от разследващия 
полицай – 1 бр.

След въззивна проверка за същия период са се върнали 4 дела, като 
всички актове са потвърдени, данните обосновават извод за постигнат 
отличен резултат.
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Наказателни частен характер дела
През 2020 г. са постъпили и образувани 13 дела от частен характер 

и с останалите 7 дела от предходен период, общо за разглеждане са 2 0. 



Свършени са 17 НЧХД. Останали несвършени в края на отчетния период 
са 3 дела.

В тримесечен срок са приключили 8 дела, което представлява 47% 
от общо свършените НЧХД.

Със спогодба са приключили 8 дела, 4 броя дела са прекратени по 
други причини, 5 броя – решени по същество с присъда. Постановена е 
една оправдателна присъда.

Обжалвани наказателни дела от частен характер 
През 2020 г. са постъпили 3 жалби по НЧХД.
От Окръжен съд – Пазарджик са върнати 3 дела, включително и от 

предходен период. Резултатите от въззивната проверка са следните: 1 
брой присъда е потвърдена изцяло, 1 бр. присъда е изменена в 
гражданската част и 1 бр. присъда е отменена и постановена нова 
присъда. 

Административни дела по чл. 78а от НК
През отчетната 2020 г. в Районен съд - Панагюрище по 

постановление с предложение за освобождаване от наказателна 
отговорност на основание чл. 78а от НК са образувани и за разглеждане 
са били 7 дела. Приключени са 5 дела, от които 4 в тримесечен срок или 
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са били 7 дела. Приключени са 5 дела, от които 4 в тримесечен срок или 
80% от свършените дела. Всички са приключили със съдебен акт по 
същество. Няма прекратени и върнати за доразследване.

Обжалвани адм. дела по чл. 78а от НК
Няма обжалвани и върнати дела.

Наказателни дела от административен характер, образувани 
по жалби срещу наказателни постановления

През 2020 г. са постъпили  142 АНД, в т.ч.: по КАТ – 64, НЗОК –
17, НАП – 1, Агенция „Митници“ – 1, Комисия защита на потребителите
– 1, по ЗМВР – 13.

С останалите несвършени в началото на отчетния период – 62
АНД, за разглеждане са били общо 204 АНД по жалби срещу 
наказателни постановления.

Общо свършени са 163 дела, като в тримесечен срок са свършени 
45 дела или 28%. Останали несвършени са 41.

Причината за по-ниския процент АН дела свършили в тримесечния 
срок следва да се търси в обявеното в страната извънредно положение, 
през които два месеца не се провеждаха открити съдебни заседания по 
дела АНД, както и затрудненията по призоваване на страните през време 



на продължаващата епидемична обстановка. Освен това, следва да се 
посочи, че в немалък брой случаи по административно наказателните 
дела се правят искания за събиране на нови доказателства, свързани с 
отлагане на делата. Принципът за разкриване на обективната истина и 
липсата на преклузия за събиране на нови доказателства по тези дела 
налага уважаване на доказателствените искания. Всичко това идва да 
покаже, че броят на несвършените дела в края на отчетния период има 
своето обективно обяснение и не следва да обосновава извод за бавно и 
неефективно правораздаване.

Обжалвани наказателни дела от административен характер, 
образувани по жалби срещу НП

Обжалваните наказателни дела от административен характер  през 
годината са 64 броя. 

След касационна проверка за същия период са се върнали  53 дела, 
включително и от минал период, от които с потвърдени съдебни актове –
38, 14 броя – отменени, от които: 11 броя с постановено друго решение и 
3 броя – отменено и върнато за ново разглеждане и 1 бр. – отменено и 
прекратено, поради смърт на нарушителя.

Изводи: По наказателните дела, присъди, решения и определения,
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Изводи: По наказателните дела, присъди, решения и определения,
върнати от въззивна и касационна инстанция, една значителна част са 
потвърдени, което е в резултат на проявен професионализ ъм от страна 
на съдиите. 

Справка за дейността на съдиите, разглеждали наказателни дела 
през 2020 г.

СЪДИЯ

Несвърш.в 
началото 
на 
периода

Постъпили
Общо за
разглеждане Свършени

Свършени 
в  срок до
3-мес.  

% свършени 
в 3-мес.срок 
от общо 
свършените

Останали 
несвършени

Диана 
Стателова

21 53 74 47 21 45% 27

Магдалена 
Татарева

8 58 66 60 37 62% 6

Снежана 
Стоянова

51 170 221 195 104 53% 26



Дейност на съдиите по наказателни дела

Съдия Снежана Стоянова
През 2020 г. съдия Стоянова е разгледала общо 221 наказателни 

дела: 57 НОХД, 14 НЧХД, 7 дела по чл. 78а от НК, 24 ЧНД  и 119 АНД, 
образувани по жалби срещу наказателни постановления.  

Свършени са общо 195 наказателни дела, от които: 51 НОХД, 12
НЧХД, 5 по чл. 78а от НК, 23 ЧНД и 104 АНД, образувани по жалби 
срещу наказателни постановления. 

В тримесечен срок са свършени общо 104 наказателни дела, от 
които: 43 НОХД, 5 НЧХД, 4 по чл. 78а от НК, 21 ЧНД и 31 АНД, 
образувани по жалби срещу наказателни постановления.

Несвършени наказателни дела 26 броя (6 НОХД, 2 НЧХД, ЧНД – 2
бр., ЧНД – 1 бр. и 15 АНД). 

Резултати от инстанционния контрол, включващ протестирани 
присъди, обжалвани решения и определения е: 

• Потвърдени –  30 (в т. ч. присъди/решения – 26, определения 
– 4);

• Отменени изцяло и постановено друго решение – 7 бр. 
решения по жалби срещу наказателни постановления;

•
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• Отменени изцяло и постановено друго решение – 2 бр. 
решения по жалби срещу наказателни постановления;

• Отменена и постановена нова присъда – 1 бр.;
• Изменени в гражданската част – 1 бр. присъда;

Съдия Диана Стателова
През 2020 г. на съдия Стателова е разгледала общо 74 наказателни 

дела: 19 НОХД, 1 НЧХД, 10 ЧНД и 44 АНД, образувани по жалби срещу 
наказателни постановления.

Съдия Стателова е свършила общо 47 наказателни дела, от които: 
13 НОХД, 10 ЧНД  и 24 АНД, образувани по жалби срещу наказателни 
постановления.

В тримесечния срок съдия Стателова е свършила общо 21
наказателни дела, от които: 11 НОХД и 10 ЧНД.

Останали несвършени са 27 дела: 6 НОХД, 1 НЧХД и 20 АНД,
образувани по жалби срещу наказателни постановления.

Резултати от инстанционния контрол, включващ протестирани 
присъди, обжалвани решения и определения и от предходни години е: 

• Потвърдени – 5 (решения по АНД);



• Отменени изцяло и постановено друго решение – 4 бр. 
решения по жалби срещу наказателни постановления;

• Отменени и върнати за ново разглеждане – 1 бр. решение;
• Отменени по обективни причини извън поведението на съда 

– 1 бр. решение;
• Оставено без уважение искане за възобновяване – 1 бр.

НОХД;

Съдия Магдалена Татарева
През 2020 г. съдия Татарева е разгледала общо 66 наказателни 

дела: 5 НЧХД, 20 ЧНД и 41 АНД, образувани по жалби срещу 
наказателни постановления.  

Свършени са общо 60 наказателни дела, от които: 5 НЧХД, 20 
ЧНД и 35 АНД, образувани по жалби срещу наказателни постановления. 

В тримесечен срок са свършени общо 37 наказателни дела, от 
които: 3 НЧХД, 20 ЧНД и 14 АНД, образувани по жалби срещу 
наказателни постановления. 

Несвършени наказателни дела 6 броя АНД. 
Резултати от инстанционния контрол, включващ протестирани 

присъди, обжалвани решения и определения е: 
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присъди, обжалвани решения и определения е: 
• Потвърдени – 11 (решения по АНД образувани по жалби 

срещу наказателни постановления);
• Отменени и постановена нова присъда – 1 бр.;

През отчетната 2020 г. са просрочени общо 8 броя съдебни актове 
по наказателни дела, всички на доклад на съдия Стателова, като част от 
тях са просрочени с повече от месец.

№ 
по 
ре
д

Дело
№/год.

Предмет
Обявено

за решаване
Дата на 

постановяване 
на решението

Просрочие

1 НОХД 205/2019 чл. 286, ал.1 
НК

присъда
02.09.2020 г.

мотиви
11.11.2020 г. 10 дни

2 АНД 230/2019 НП - БАБХ 12.08.2020 г. 01.12.2020 г. 51 дни

3 АНД 262/2019 НП - ДИТ 15.07.2020 г. 28.09.2020 г. 15 дни

4 АНД 282/2019 НП - ДИТ 08.07.2020 г. 06.11.2020 г. 61 дни



5 АНД 292/2019 НП - КАТ 27.08.2020 г. 23.11.2020 г. 28 дни

6 АНД 2/2020 НП - ДАМТН 08.07.2020 г. 09.10.2020 г. 33 дни

7 АНД 23/2020 НП - КАТ 06.08.2020 г. 17.11.2020 г. 43 дни

8 АНД 28/2020 НП - КАТ 26.08.2020 г. 13.11.2020 г. 19 дни

                                                                                                                                                                                                                                             
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През 2020 г. са постъпили общо 829 граждански дела, от които 
новообразувани 768, 57 – получени по подсъдност, 1 – върнати за ново 
разглеждане под нов номер и 3 – продължаващи дела под същия номер.

През 2019 г. са постъпили общо 1 062 граждански дела, от които През 2019 г. са постъпили общо 1 062 граждански дела, от които 
новообразувани 989, 65 – получени по подсъдност, 2 – върнати за ново 
разглеждане под нов номер и 6 – продължаващи дела под същия номер .

През 2018 г. са постъпили общо 1 073 граждански дела, от които 
новообразувани 1 008, 61 – получени по подсъдност, 2 – върнати за ново 
разглеждане под нов номер и 2 – продължаващи дела под същия номер.

През 2017 г. са били постъпили 1 253 граждански дела, от които 
новообразувани 1 159, 88 - получени по подсъдност, 3 – върнати за ново 
разглеждане под нов номер и 3 – продължаващи дела под същия номер.

година Постъпили 
граждански

Граждански 
дела за 

Свършени 
гражданскиграждански

дела
дела за 

разглеждане
граждански

дела
2017 1 253 1 368 1 226
2018 1 073 1 215 1 072
2019 1 062 1 205 1 038
2020 829 996 817

Видно е от горната таблица в първите две колони, че се наблюдава 
спад на общия брой постъпления по граждански дела спрямо 
предходната 2019 г. – делата са с 233 броя по-малко. Намаляването на 
постъпленията е за сметка на заповедните производства и частно 
гражданските дела, като намаляването на делата по общия ред е 
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гражданските дела, като намаляването на делата по общия ред е 
незначително, което означава че то не се е отразило на натовареността на 
съдиите.



Постъпления по видове граждански дела
Постъпилите през 2020 г. граждански дела по видове са: по общия 

ред – 190, по чл. 310 ГПК – 20, ЧГД – 76, заповедни производства – 515
и други дела – 28.

Година По 
общия 

ред

По чл. 
310 

ГПК

Адм. 
дела

ЧГД Чл.410 
и чл. 
417 

ГПК

Други 
дела

2017 173 32 3 82 924 39
2018 176 17 0 94 761 25
2019 204 18 6 119 685 30
2020 190 20 0 76 515 28

Горната таблица ясно онагледява чувствителното намаление на 
постъпленията на заповедните производства, които са със 170 броя по-
малко от предходната 2019 г. и с 246 броя по-малко в сравнение с 2018 г. 
Делата по общия ред също бележат намаление, но са с 14 бр. повече в 
сравнение с 2018 г. Факт е, че делата по общия ред бележат увеличение 
през сравнявания четиригодишен период, като тенденцията е устойчива. 
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Изводът е, че натовареността на магистратите, не намалява съответно на 
намалението  на постъпленията.

Пред Панагюрския районен съд през 2020 г. за разглеждане са 
били поставени общо 996 граждански дела при 1 205 дела през 2019 г. , 
при 1 215 дела през 2018 г. и 1 368 дела за 2017 г. 

През отчетната 2020 г. са били проведени общо 525 заседания по 
граждански дела.

Свършени граждански  дела
През отчетната година са свършени 817 граждански дела, като в 

тримесечен срок са свършени 693 броя или в процентно изражение е 
85%.

През 2019 г. са свършени 1 038 граждански дела, като в 
тримесечен срок са свършени 940 броя или в процентно изражение е 
91%.

През 2018 г. са свършени 1 072 граждански дела, като в 
тримесечен срок са свършени 978 броя или в процентно изражение е 
91%.



През 2017 г. са свършени 1 226 граждански дела, като от тях в 
тримесечен срок са свършени 1 089 броя, или в процентно изражение е 
89%.

Със съдебен акт по същество през отчетната 2020 г. са 
приключили 709 дела, 108 са прекратени, от тях: 12 броя са прекратени 
по спогодба, а 96 бр. са прекратени по други причини.

Година Свършени
граждански 
дела 

До 3 месеца Решени по 
същество 
граждански 
дела 

Прекратени
граждански 
дела Бр.             %

2017 1 226 1 089 89% 1 064 162
2018 1 072 978 91% 925 147
2019 1 038 940 91% 912 126
2020 817 693 85% 709 108

Данните сочат, че съдиите от Панагюрския РС са полагали усилия 
да приключват делата в разумни срокове, вкл. в тримесечните, за които 
се води статистика, тъй като бързината на правораздаване е един от 
критериите, по които съдебната система търпи най-много критики. 
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критериите, по които съдебната система търпи най-много критики. 
Процентът на приключилите в тримесечния срок граждански дела 

– 85%, макар да бележи спад в сравнение с предходните години е запазен 
значително висок. Намаляването му се дължи на обективни причини, 
които следва да се търсят в обявеното в страната извънредно положение, 
през който двумесечен период не се разглеждаха дела в открити съдебни 
заседания, респ. забавяне при призоваване на страни, адвокати и вещи 
лица след отмяната му, както и предвид приетите от СК на ВСС правила 
за работа на съдилищата в условията на пандемия, които предвиждат 
насрочване на делата в по-големи часови интервали, което води до бързо 
запълване на графиците и насрочване на делата в о.с.з в един малко по -
продължителен период от време.

Несвършени граждански  дела
Броят на останалите несвършени граждански дела в РС -

Панагюрище към 01.01.2021 г. 179, при 167 към 01.01.2020 г., при 143
към 01.01.2019 г. и при 142 дела към 01.01.2018 г. 

Числата са показани в табличен вид в последната колона:



година несвършени постъпили
за 

разглеждане
Свършени дела

несвършенипо 
същество

прекратени

2017 115 1 253 1 368 1064 162 142
2018 142 1 073 1 215 925 147 143
2019 143 1 062 1 205 912 126 167
2020 167 829 996 709 108 179

От горната таблица е видно, че броят на несвършените дела е 
увеличен от предходната година. Увеличението на несвършените дела в 
края на отчетния период следва да се обясни с въведените мерки във 
връзка с работата на съдилищата в условията на пандемия, което води до 
изводът, че броят на показателя „несвършени в края на отчетния период 
дела“ има своето обективно обяснение и не следва да обосновава извод 
за бавно и неефективно правораздаване.

Натовареност по щат на съдиите, разглеждащи граждански  
дела 

Натовареността на съдиите в РС Панагюрище, разглеждащи 
граждански дела при два щата за отчетната 2020 година е 41,50 спрямо 
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граждански дела при два щата за отчетната 2020 година е 41,50 спрямо 
делата за разглеждане, а към свършените дела – 34,04. Спрямо 
постъпилите дела натовареността по щат е 34,54.

Предвид липсата на разпределение по колегии и процентното 
разпределение на делата по видове, не би могъл да бъде изчислен 
коректен процент на действителната натовареност по гражданските дела. 

Данните за натовареността на съдиите по граждански дела по щат 
са представени в табличен вид за последните четири години, вкл. и 
отчетната 2020 г., както следва: 

Натовареност на съдиите, разглеждащи граждански дела при два
щата:

година Спрямо 
постъпили дела

Спрямо дела 
за разглеждане

Спрямо
свършени дела

2017 52,21 57,00 51,08
2018 44,71 50,63 44,67
2019 44,25 50,21 43,25
2020 34,54 41,50 34,04

Сравнението на числата за общата натовареност по щат за 
четирите поредни години 2017 - 2020 г. обосновава извод, че през 



отчетната година натовареността е  по-ниска в сравнение с предходните 
години. Натовареността по щат е пряко отражение на постъпленията на 
делата и свършените дела за периода.

Постъпления на гражданските дела по материи
Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДетето – През отчетния период 

са постъпили и образувани общо 86 бр. дела, като с несвършените от 
предходен период - 28 бр., общо през отчетния период са разгледани 114
бр. дела. От тях свършени дела са 90 бр., като останалите несвършени 
дела в края на отчетния период са 24 бр. От общо свършените дела от 
този вид, 7 бр. са прекратени по спогодба, а 15 бр. са прекратени по 
други причини. Свършени в 3-месечен срок са 62 дела.

Облигационни искове - През отчетния период са постъпили и 
образувани общо 53 бр. дела, като несвършените от предходен период 
са 24 бр. или общо през отчетния период са разгледани 77 бр. дела по 
искове от този вид.  От тях свършени дела са 35 бр., като останалите 
несвършени дела в края на отчетния период са 42 бр. От общо 
свършените дела от този вид, 13 бр. са прекратени по други причини. 
Свършени в 3-месечен срок са 16 дела.

Вещни искове – През отчетния период са постъпили и образувани 
общо 11 бр. дела, като несвършените от предходен период са 1 0 бр. или 
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общо 11 бр. дела, като несвършените от предходен период са 1 0 бр. или 
общо през отчетния период са разгледани 21 бр. дела по искове от този 
вид.  От тях свършени дела са 8 бр., като останалите несвършени дела в 
края на отчетния период са 13 бр. От общо свършените дела от този вид, 
3 бр. дела са прекратени по спогодба, а 2 бр. са прекратени по други 
причини. Свършени в 3-месечен срок са 1 дело.

Делби – През отчетния период са постъпили и образувани общо 11
бр. дела, като несвършените от предходен период са 15 бр. или общо 
през отчетния период са разгледани 26 бр. дела по искове от този вид.  
От тях свършени дела са 9 бр., като останалите несвършени дела в края 
на отчетния период са 17 бр. От общо свършените дела от този вид 2 бр. 
са прекратени по спогодба, а 1 - по други причини. Няма свършени дела 
в 3-месечния срок от образуването им.

Установителни искове – През отчетния период са постъпили и 
образувани общо 58 бр. дела, като несвършените от предходен пе риод 
са 42 бр. или общо през отчетния период са разгледани 100 бр. дела по 
искове от този вид. От тях свършени дела са 45 бр., като останалите 
несвършени дела в края на отчетния период са 55 бр. От общо 
свършените дела от този вид 7 бр. са прекратени по други причини. 
Свършени в 3-месечния срок са 15 дела.



Искове по КТ, в това число обезщетения по чл. 200 от КТ и за 
отмяна на уволнение – През отчетния период са постъпили и 
образувани общо 19 бр. дела, като несвършените от предходен период 
са 36 бр. или общо през отчетния период са разгледани 55 бр. дела от 
този вид. От тях свършени дела са 37 бр., като останалите несвършени този вид. От тях свършени дела са 37 бр., като останалите несвършени 
дела в края на отчетния период са 18 бр. От общо свършените дела от 
този вид, 5 дела са прекратени по други причини. Свършени в 3-месечен 
срок са 10 дела.

Дела от административен характер - През отчетния период е 
разгледано и приключено 1 бр. дело, образувано през 2019 г. 

Обезпечения - Постъпили са 6 броя, всички са разгледани и 
приключили в 3-месечния срок.

Частни производства – През отчетния период са образувани 65
дела. С останалите несвършени от предходния период 5 броя дела, общо 
за разглеждане са били 70 дела. От тях свършени са 70 дела. В за разглеждане са били 70 дела. От тях свършени са 70 дела. В 
тримесечния срок са приключили 68 дела, 1 бр. – прекратено по други 
причини.

Заповедни производства – През отчетния период са постъпили 515 
дела, за разглеждане с останалите несвършени от предходен период са 
били 521бр. Приключили са 511 дела, като 510 всички са приключили в 
3-месечения срок. Останали несвършени са 10 дела.

Частни производства – регламенти – през отчетния период са 
постъпили 5 броя дела. За разглеждане през отчетния период са били 5
броя дела, които са приключили в края на отчетния период.
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Дела с обществен интерес
Няма образувани и разгледани дела с обществен интерес.

Ревизирани съдебни актовеРевизирани съдебни актове
През 2020 г. са постъпили жалби по 145 граждански дела.
Свършени и върнати в Панагюрския районен съд са 103 дела, като 

от тях:
- оставени в сила съдебните актове по 47 дела или 45,6 %; 
- изцяло отменени или обезсилени съдебни актове по причини 

извън поведението на съда – 2 бр. или 1,9%. 
- изцяло отменени, обезсилени или прогласени за нищожни 

съдебни актове, поради нарушение на материалния или процесуалния 
закон - 31 дела или 30,09 %.

- потвърдени в едната част, отменени, обезсилени или прогласени - потвърдени в едната част, отменени, обезсилени или прогласени 
за нищожни в другата част – 23  или 22,33%.

Сравнението с 2019 г., 2018 г. и 2017 г. е следното:
През 2019 г. са постъпили жалби по 145 граждански дела.
Свършени и върнати в Панагюрския районен съд са 77 дела, като 

от тях:
- оставени в сила съдебните актове по 45 дела или 58,44 %; 
- изцяло отменени или обезсилени съдебни актове по причини 

извън поведението на съда – 1 бр. или 1,3%. 
- изцяло отменени, обезсилени или прогласени за нищожни 

съдебни актове, поради нарушение на материалния или процесуалния съдебни актове, поради нарушение на материалния или процесуалния 
закон - 23 дела или 29,87 %.

- потвърдени в едната част, отменени, обезсилени или прогласени 
за нищожни в другата част, поради грешки на съда – 8  или 10,38%.

През 2018 г. са постъпили жалби по 57 граждански дела.
Свършени и върнати в Панагюрския районен съд са 52 дела, като 

от тях:
- оставени в сила съдебните актове по 23 дела или 44%; 
- изцяло отменени или обезсилени съдебни актове по причини 

извън поведението на съда – 1 бр. или 2%. 
- изцяло отменени, обезсилени или прогласени за нищожни 
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- изцяло отменени, обезсилени или прогласени за нищожни 
съдебни актове, поради нарушение на материалния или процесуалния 
закон - 21 дела или 40%

- потвърдени в едната част, отменени, обезсилени или прогласени 
за нищожни в другата част, поради грешки на съда – 7  или 14%.



През 2017 г. са постъпили жалби по 75 граждански дела.
Свършени и върнати в Панагюрския районен съд са били 61 дела, 

като от тях: 
- оставени в сила съдебните актове по 25 дела или 41%; 
- изцяло отменени, обезсилени или нищожни съдебни актове, 

поради допуснати грешки от съда, постановил акта - 20 дела 
или 32,7%;

- изцяло обезсилени по обективни причини -  постигане на 
спогодба пред въззивната инстанция – 4 дела или 6,5%;

- потвърдени в едната част, отменени, обезсилени или 
прогласени за нищожни в другата част – 12 или 19,6%.

Анализът сочи, че през отчетната 2020 г. процентът на оставените 
в сила съдебни актове по граждански дела в сравнение с 2019г. е 
намалял (45,6 %, при 58,44% за 2019г., 44% за 2018 г. и 41% за 2017 г.), 
но е увеличен в сравнение с предходните 2018 г. и 2017 г. Намалението 
следва да се обясни с въведените изменения в ГПК свързани със 
заповедното производство и задълженията на съда служебно да следи за 
неравноправни клаузи и уеднаквяване на практиката на Районен съд –
Панагюрище с тази на Окръжен съд – Пазарджик. Изводът, който се 
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Панагюрище с тази на Окръжен съд – Пазарджик. Изводът, който се 
налага е, че качеството на правораздаване се е запазило. 

Молби по чл. 255 от ГПК                          
През 2020 г. няма постъпили молби за определяне срок при 

бавност по чл. 255 от ГПК.

Дейност на съдиите по граждански  дела

Съдия Снежана Стоянова
През 2020 г. на съдия Стоянова са били разпределени , 

включително и преразпределени от друг съдия докладчик, общо 208
граждански дела, от които: по общия ред – 19 броя, бързи производства 
– 2 броя, ЧГД – 16 броя, други дела – 4 броя, по чл. 410 и чл.417 от ГПК 
– 167 дела. Останали несвършени от предходната година са били 15
дела. За разглеждане през 2020 г. са били 223 граждански дела.  

Свършени през отчетния период са 214 дела. Със съдебен акт по 
същество – 186, а 28 дела са прекратени. 

В тримесечен срок са приключили 205 дела. 
Останали несвършени в края на отчетния период са 9 дела. 



Съдия Стоянова няма просрочени съдебни актове по граждански 
дела.

Резултати от инстанционния контрол, включващ обжалвани 
решения и определения е:

- потвърдени – 9 броя (1 бр. решение, 8 бр. определения);
- изцяло отменени, обезсилени или прогласени за нищожни    

съдебни актове, поради нарушение на материалния или 
процесуалния закон - 10 (3 определения и 7 разпореждания);

- потвърдени в едната част, отменени, обезсилени или 
прогласени за нищожни в другата част – 6  бр. разпореждания;

Съдия Диана Стателова
През 2020 г. на съдия Стателова са били разпределени общо 293

граждански дела, от които: по общия ред – 69 броя, бързи производства 
– 9 броя, ЧГД – 33 броя, други дела – 11 броя, по чл. 410 и чл.417 от ГПК 
– 171 дела. Останали несвършени от предходната година са били 72
граждански дела. За разглеждане през 2020 г. са били 365 граждански 
дела.  

Свършени през отчетния период са 268 дела. Със съдебен акт по 
същество – 235, а 33 дела са прекратени. 

В тримесечен срок са приключили 220 дела. 
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В тримесечен срок са приключили 220 дела. 
Останали несвършени в края на отчетния период са 97 дела. 
Просрочени са съдебните актове по 9 броя дела:

№ 
по 
ре
д

Дело
№/год.

Предмет
Обявено

за решаване
Дата на 

постановяване 
на решението

Просрочие

1 794/2019 чл.439, ал.1 от 
ГПК

02.09.2020 г. 20.12.2020 г. 79 дни

2 830/2019 чл. 344, ал.2 от 
ГПК, вр. с чл. 

31 от ЗС

05.08.2020 г. 17.11.2020 г. 74 дни

3 740/2019 КЗ 07.10.2020 г. 23.12.2020 г. 47 дни

4 1043/2018 чл.31, ал.1, вр. 
с чл. 26 от ЗЗД

21.05.2020 г. 17.07.2020 г. 27 дни

5 31/2019 чл. 422 от ГПК 23.07.2020 г. 10.09.2020 г. 19 дни

6 283/2019 чл.222 от КТ 07.10.2020 г. 07.12.2020 г. 31 дни



7 575/2019 чл. 422 от ГПК 24.06.2020 г. 13.08.2020 г. 20 дни

8 627/2019 чл. 422 от ГПК 23.07.2020 г. 28.08.2020 г 6 дни

9 681/2019 чл. 422 от ГПК 06.08.2020 г. 02.10.2020 г. 27 дни

Видно от справката горе е, че се наблюдава просрочие по част от 
делата, което следва да се обясни със значит елно високата висящност на 
съдия Стателова, както и фактическа и правна сложност на част от 
делата, които разглежда.

Резултати от инстанционния контрол, включващ обжалвани 
решения и определения и от предходни години е:

- потвърдени – 9 броя (3 бр. решение, 2 бр. определения и 4бр. 
разпореждания);

- изцяло отменени, обезсилени или прогласени за нищожни    
съдебни актове, поради нарушение на материалния или 
процесуалния закон – 5 бр. решения;

- изцяло отменени или обезсилени съдебни актове по причини 
извън поведението на съда – 1 бр. решение;

40

извън поведението на съда – 1 бр. решение;
- потвърдени в едната част, отменени, обезсилени или 

прогласени за нищожни в другата част –11 броя (9 бр. решения 
и 2  бр. разпореждания);

Съдия Магдалена Татарева
През 2020 г. на съдия Татарева са били разпределени , включително 

и преразпределени от друг съдия-докладчик общо 328 граждански дела, 
от които: по общия ред – 102 броя, бързи производства – 9 броя, ЧГД –
27 броя, други дела – 13 броя, по чл. 410 и чл.417 от ГПК – 177 дела. За 
разглеждане през 2020 г. са били 406 граждански дела.  

Свършени през отчетния период са 335 дела. Със съдебен акт по 
същество – 288, а 47 дела са прекратени. 

В тримесечен срок са приключили 268 дела. 
Останали несвършени в края на отчетния период са 73 дела. 
Съдия Татарева няма просрочени съдебни актове.

Резултати от инстанционния контрол, включващ обжалвани 
решения и определения и от предходни години е:

- оставени в сила съдебните актове – 29 броя (15 решения, 1
определение и 13 разпореждания);



- изцяло отменени, обезсилени или прогласени за нищожни    
съдебни актове, поради нарушение на материалния или 
процесуалния закон – 16 броя (5 решения, 7 определения и  4 
разпореждания);

- изцяло отменени или обезсилени съдебни актове по причини - изцяло отменени или обезсилени съдебни актове по причини 
извън поведението на съда – 1 бр. разпореждане;

- потвърдени в едната част, отменени, обезсилени или 
прогласени за нищожни в другата част – 6 броя (2 броя 
решения и 4 броя разпореждания);

  

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

През 2020 г. в Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд –
Панагюрище са образувани 112  дела за сумата 123 203,83 лв., при 116 Панагюрище са образувани 112  дела за сумата 123 203,83 лв., при 116 
дела за сумата 98 749,97 лв. за 2019 г. , при 59 дела за сумата от 66 986,16 
лв. за 2018 г. и при 45 дела за сумата от 124 714 лв. през 2017 г. 

През 2020 г. са приключили (чрез реализиране на вземането, 
прекратени по други причини и изпратени на друг съдебен изпълнител) 
118 дела за сумата 447 277,89 лв., при 160 дела за сумата 706 931,98 лв.
за 2019 г. , при 62 дела за сумата 184 276,71 лв. за 2018 г. и при 120 дела 
за сумата 1 485 685 лева през 2017 г.

година дела-
постъпления 

обща сума 
по 

постъпилите 

свършени 
дела

обща сума по 
приключилите  

делапостъпилите 
дела

дела

2017 45    124 714 лв. 120   1 485 685 лв.
2018 59     66 986 лв. 62      184 276 лв.
2019 116 98 749,97 лв. 160    706 931,98 лв.
2020 112 123 203,83лв. 118     447 277,89 лв.

Горната таблица ясно онагледява тенденция на увеличаване 
постъпленията на изпълнителните дела, които са два пъти повече от 2018 
г. и само с 4 бр. по-малко от предходната година. Това е един 
положителен атестат за Районен съд – Панагюрище и се дължи на 
запълването на щата за държавен съдебен изпълнител през м. юни 2018 
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запълването на щата за държавен съдебен изпълнител през м. юни 2018 
г., както и на политиката на РС – Панагюрище за възлагане събирането 
на съдебни вземания за разноски и държавни такси на ДСИ. 



В полза на физически лица през 2020 г. са образувани 29 дела за 
сумата 106 219,38 лв., при 30 дела за сумата 60 294,32 лв. през 2019 г. , 
при 17 дела за сумата от 45 503,34 лв. през 2018 г. и при 20 дела за 
сумата от 35 079 лв. през 2017 г. 

Свършени чрез реализиране на вземането са 19 дела за сумата Свършени чрез реализиране на вземането са 19 дела за сумата 
105 695,40 лв., от които законна лихва в размер на 13 265,54 лв., 
прекратени са 21 изпълнителни дела за сумата от 140 308,11 лв., от които 
6 броя са изпратени по подсъдност на друг съдебен изпълнител. 

За сравнение през 2019 г. свършени чрез реализиране на вземането 
са 36 дела за сумата от 66 879,46 лв., от които законна лихва в размер на 
5 536,28 лв., прекратени са 21 изпълнителни дела за сумата от 350 748,44 
лв., от които 1 бр. е изпратено по подсъдност на друг съдебен 
изпълнител.

За сравнение през 2018 г. свършени чрез реализиране на вземането 
са 5 дела за сумата от 44 962,93 лв., от които законна лихва в размер на са 5 дела за сумата от 44 962,93 лв., от които законна лихва в размер на 
3 578,40 лв., прекратени са 19 изпълнителни дела за сумата от 29 269,47 
лв., от които 1 брой е изпратено по подсъдност на друг съдебен 
изпълнител.

За сравнение през 2017 г. свършени чрез реализиране на вземането 
в полза на физическите лица са били 17 дела за 31 884 лв., от които 
законна лихва в размер на 5 750 лв., прекратени са били 11 изпълнителни 
дела за сумата от 84 933 лв., от които 1 брой е било изпратено по
подсъдност на друг съдебен изпълнител.

В полза на юридически лица, в т.ч. и банки, през 2020 г. са 
образувани 18 броя изпълнителни дела за сумата от 9 641,56 лв., при 8 образувани 18 броя изпълнителни дела за сумата от 9 641,56 лв., при 8 
броя изпълнителни дела за сумата от 6 484,36 лв. за 2019 г. , при 7 броя 
изпълнителни дела за сумата от 9 526,19 лв. за 2018 г. и при 12 дела за 
64 637 лв. през 2017 г. 

Свършени чрез реализиране на вземането през отчетната 2020 г. са 
9 дела за сумата от 87 123,93 лв., прекратени са 29 дела за сумата от 
107 292,69 лв., от които 2 броя дела са били изпратени по подсъдност на 
друг съдебен изпълнител.

За сравнение през 2019 г. свършени чрез реализиране на вземането 
са били 19 дела за сумата от 126 304,90 лв., прекратени са 27 дела за 
сумата от 117 392,70 лв., от които 4 бр. дела са били изпратени по 
подсъдност на друг съдебен изпълнител.
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подсъдност на друг съдебен изпълнител.
За сравнение през 2018 г. свършени чрез реализиране на вземането 

са били 17 дела за сумата от 97 269,28 лв., прекратени са 11 дела за 
сумата от 4 522,74 лв.



За сравнение през 2017 г. свършени чрез реализиране на 
вземането са били 18 дела за сумата от 71 396 лв., прекратени са 22 дела 
за 378 110 лв., от които 1 брой е било изпратено по подсъдност на друг 
съдебен изпълнител.

В полза на Държавата през отчетната 2020 г. са образувани 65 
броя дела за сумата от 7 342,89 лв., при 77 броя дела за сумата от 
10 338,03 лв. за 2019 г. , при 35 броя дела за сумата от 11 956,63 лв. за 
2018 г. и при 12 броя дела за 18 998 лв. през 2017 г. 

Свършени чрез реализиране на вземанията са 14 дела за сумата от 
4 937,82 лв., от които 4 800,23 лв. представляват публични държавни 
вземания и 137,59 лв. – частни държавни вземания. Прекратени са 26 лв., 
от които 3 броя са изпратени на друг съдебен изпълнител.

За сравнение през 2019 г. чрез реализиране на вземанията са 
свършени 36 дела за сумата от 7 527,65 лв., от които 6 699,36 лв. 
представляват публични държавни вземания и 828,29 лв. – частни 
държавни вземания. Прекратени са 20 дела, от които 3 броя изпратени на 
друг съдебен изпълнител.

За сравнение през 2018 г. по частни държавни вземания е събрана 
сума в общ размер на 2 659,91 лв., като за периода няма свършени чрез 
реализиране на вземането дела, както и прекратени дела по този вид 
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реализиране на вземането дела, както и прекратени дела по този вид 
вземания. По публични държавни вземания през 2018 г. свършени чрез 
реализиране на вземането са били 8 броя дела за сумата от 5 551,33 лв. 
Прекратени - 2 броя дела. 

За сравнение през 2017 г. по частни държавни вземания са били 
свършени чрез реализиране на вземането 5 броя изпълнителни дела за 
сумата 3 043 лв. Прекратени са били 29 дела за сумата от 38 348 лв., от 
които 1 брой дело е изпратено по подсъдност на друг съдебен 
изпълнител. По публични държавни вземания през 2017 г. е било 
свършено 1 брой дело за 2 230 лв., 15 броя дела за сумата от 869 740 лв. 
са били прекратени.

През отчетната 2020 г. общият брой на прекратените изпълнителни 
дела, в т.ч. изпратени на друг съдебен изпълнител е 76 за сумата от 
249 520,79 лв., при 68 бр. дела за сумата от 506 219, 98 лв., при 32 дела за 
сумата от 33 833,21 лв. през 2018 г. и при 78 броя за 1 377 130 лв. през 
2017 г.

Общо събраната сума по изпълнителни дела от ДСИ в РС 
Панагюрище през 2020 г. е в размер на 197 757,1 лв., при 200 712 лв. за 
2019 г. , при 150 443,5 лв. за 2018 г. и при 108 555 лв. за 2017 г. 
Останалата несъбрана сума по изпълнителни листове в края на отчетния
период е 1 282 477,67 лв. Изводът е, че общо събраната сума през 



отчетната година представлява 11,8 %  от останалата несъбрана в края на 
отчетния период. Резултатът сочи на недостатъчна активност на 
работата в службата. Коректно е да се посочи, че размерът на останалата 
несъбрана сума в края на отчетния период е с натрупване от предходни 
години. години. 

Останали висящи в края на отчетния период са 408 броя дела при 
414 в началото на отчетния период. Намаляването на висящността на 
делата, съобразено с увеличеното постъпление следва да се отчете като 
положителен резултат.

През месец ноември 2019 г. бе извършена планова тематична 
проверка относно организацията на работа на СИС и дейността на 
Държавния съдебен изпълнител при Районен съд - Панагюрище по 
образуването, движението и приключването на изпълнителните дела за 
второто шестмесечие на 2018 г. Проверката бе извършена от инспектор в 
Инспектората на Министерство на правосъдието, който е получен в Инспектората на Министерство на правосъдието, който е получен в 
Районен съд – Панагюрище през м. април 2020 г. Инспекторът е 
направил извод за пропуски при документооборота, образуване на 
делата и движението на същите и постановяване на актове. Дадените в 
доклада препоръки са предимно към подобряване на работата във 
връзка с констатираните слабости свързани с документооборота. След 
като е получен от Председателя на съда, докладът е сведен до знанието 
на ДСИ и служителя в службата, като са предприети мерки във връзка с 
дадените препоръки и е издадена Заповед № 58 от 07.05.2020 г. на 
Председателя на Районен съд- Панагюрище. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Отчет за дейността на Държавен съдебен ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Отчет за дейността на Държавен съдебен 
изпълнител при Районен съд – Панагюрище за 2020 г.

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

През отчетната 2020 г. в службата по вписванията са извършени 
1788 вписвания: 574 броя продажби, 182 дарения, 7 замени, 57 договори 
за наем, 16 договори за аренда, 5 законни ипотеки, 25 броя договорни 
ипотеки, 110 броя възбрани, от които 1 бр. възбрана за обезпечение на 
бъдещ иск, 4 бр. на ДСИ, 89 бр. на ЧСИ, 16 бр. на АДВ/публичен 
изпълнител; 1 бр. постановление на ДСИ, 3 броя постановления на ЧСИ, 
20 броя искови молби, вписани са 33 бр. делби, обявено е 1 брой 
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20 броя искови молби, вписани са 33 бр. делби, обявено е 1 брой 
завещание, 13 откази от вещни права, 53 констативни нотариални акта, 
21 бр. влезли в сила решения на поземлени комисии, 53 броя 
обстоятелствени проверки, 16 броя акта за държавна собственост, 378
броя акта за общинска собственост, 1 бр. апорт на недвижим имот, 1 бр. 



договор за прехвърляне на предприятие, 53 акта за право на ползване, 8 
броя суперфиции, 1 бр. сервитут.

Заличени са 31 броя ипотеки.
В Службата са образувани 963 нотариални дела. Извършени са 107

броя устни справки, писмени справки и удостоверения  – 403, издадени броя устни справки, писмени справки и удостоверения  – 403, издадени 
са 626 преписа, извършени са 20 отбелязвания и 56 заличавания.

Отказано е вписването на 19 броя акта. Обжалван е един отказ, 
който е потвърден.

В табличен вид са показани броят на вписванията и нотариалните 
дела за четири поредни години, включително отчетната. 

година вписвания нотариални 
дела

2017 1 954 1 148
2018 1 654 1 1002018 1 654 1 100
2019 1 968 1 159
2020 1 788 963

Числата сочат, че през отчетната 20 20 г. в сравнение с предходната 
2019 г. са намелели както вписванията, така и нотариалните дела. 
Посоченото не дава основание за изводи за тенденция на за намаляване 
на делата, предвид предприетите противоепидемични мерки и въведени 
ограничения във връзка с работата на всички държавни институции, вкл. 
нотариуси. 

В Службата по вписванията работи 1 съдия и 1 служител на 
Агенция по вписванията. Няма постъпили жалби и оплаквания по Агенция по вписванията. Няма постъпили жалби и оплаквания по 
отношение на работата в службата.

В Службата няма висящи дела от предишни периоди, както и 
такива в края на отчетния период. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Информация за образуване, движение и 
приключване на преписките и делата, включително и нотариалните дела
на съдията по вписванията при Районен съд – Панагюрище,  за периода 
01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

БЮРО „СЪДИМОСТ”
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БЮРО „СЪДИМОСТ”

В Бюро „Съдимост” в Районен съд – Панагюрище работи един 
деловодител при спазване на Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите 
и организацията на дейността на бюрата за съдимост. 



През отчетния период подписването ежедневно на свидетелствата 
за съдимост и справките и отбелязване на настъпилите реабилитации, се 
осъществяват от Председателя на съда или дежурния съдия съгласно
изрична заповед.

През отчетния период са издадени 1 417 бр. свидетелства за 
съдимост и 665 справки за съдимост. Въведени са 78 броя нови 
бюлетина.

За същия период от други съдилища са получени искания за 1 336
броя справки за съдимост.

Със Заповед № 188/18.12.2020 г. Председателят на съда е наредил 
извършването на проверка на работата на Бюро „Съдимост“ при Районен 
съд Панагюрище за периода от 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. За 
резултатите от проверката е изготвен доклад, видно от констатациите на 
който дейността в бюрото се осъществява в съответствие с изискванията 
на Наредбата, налице са несъответствия при спазване на графите в 
азбучниците, които несъответствия в хода на проверката са отстранени. 

ОТЧЕТ–АНАЛИЗ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 20 20 Г.

През отчетния период в РС – Панагюрище насроченото 
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През отчетния период в РС – Панагюрище насроченото 
мероприятие - Деня на отворените врати бе отменено във връзка с 
предприетите мерки за намаляване разпространението на 
коронавирусната инфекция и ограничаване достъпа на граждани в 
сградата на съда.

През 2020 г. Районен съд – Панагюрище не взе участие в 
образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и 
гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, предвид 
ангажираността на съдиите с пряката правораздавателна дейност и 
малката щатна численост, която сама по себе си поставя проблеми при 
съвместяването с други инициативи.

С цел усъвършенстване  на професионалните си знания и умения 
през 2020 г. съдиите и съдебните служители, взеха участие в следните 
семинари: „Актуални промени в заповедното производство“; „Практика 
на ВКС при отрицателни установителни искове“; „ Наказателно правни
аспекти на домашното насилие“; Актуални въпроси в изпълнителния 
процес по ГПК“; „Практическо приложение на основните принципи в 
административната дейност на новоназначени съдебни служители“.

На интернет страницата на съда редовно се публикуват 
подлежащите на публикация съдебни актове и графиците за насрочени 
дела. Актуална информация в помощ на гражданите, адвокатите и 



страните, вкл. и информация във връзка с въведените правила за достъп 
до сградата с оглед обявената в страната епидемична обстановка. 

Информационната система, осигуряваща онлайн достъп за 
информация за съдебни дела отчита 13 761 бр. направени справка, което 
в сравнение с данните от 2019 г. (13 123 бр.) е с 4,6% повече, а 
направените посещения през 2020 г. са 14 958 бр.

През 2020 г. са регистрирани 4 заявления за достъп до обществена 
информация, при 6 броя за 2019 г., при 4 броя за 2018 г. и 1 брой за 
2017г. и е предоставена информация при спазване на нормативните 
изисквания.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Отчет на плана за действие по изпълнение на Комуникационната 

стратегия на РС – Панагюрище за 2020 г.
2. Отчет на таблицата с индикатори на РС – Панагюрище 2020 г.

СГРАДЕН ФОНД  И ОПТИМИЗАЦИЯ 
НА БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА 

ПО ПОДДЪРЖАНЕТО НА СГРАДНИЯ ФОНД
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Съдебната палата в гр. Панагюрище е официално открита на 
06.01.1997г.  Сгра дата е на 3 етажа.

Съдебната палата се състои от високо тяло на три етажа, масивна 
конструкция, със застроена площ 287 кв. метра и ниско тяло от 217 кв. 
метра, или общо разгънатата площ на съдебната палата е 1078 кв. метра.

На партера, представляващ първи приземен етаж се намират 
съдебно изпълнителна служба, бюро „Съдимост”, служба по 
вписванията, архив, регистратура, архивни помещения. На втория етаж 
са разположени двете съдебни зали – север и юг, деловодство и съдебни 
секретари. На последния трети етаж са кабинетите на Председателя, 
съдиите, административен секретар, главния счетоводител и Районна 
прокуратура.

В края на 2018 г. е извършен текущ ремонт на сградата –
шпакловка на стени, полагане на латекс по стени и тавани и лакиране на 
паркета, вследствие на което сградата се намира в добро състояние.

В края на отчетния период бяха извършени частични строителни-
монтажни работи на покрива на ниското тяло, поради влошаване на 
експлоатационното състояние на хидроизолацията, която го покрива. 
Окончателно довършване на строително-монтажните работи предстои 
през 2021 г., поради изтичане на отчетния период . 



          ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ и ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

През 2020 г. в Районен съд – Панагюрище се осъществи подмяна 
на наличната техника. Подменени бяха: 

- 3 броя компютърни конфигурации;
- 4 броя монитори;
- 1 брой персонално, непрекъсващо, захранващо устройство 

/UPS/.
Въз основа на искане отправено към ВСС за отпускане на 

финансови средства за закупуване на техника бяха закупени още 13 броя 
SSD дискове, мрежово архивиращо устройство с капацитет 4TB.

Всички нови устройства са инсталирани в локалната мрежа на съда 
и функционират нормално.

Обобщено към 31.12.2020 г. Районен съд – Панагюрище разполага 
с работещи:

- 3 бр. сървъра;
- 3 бр. сървърни UPS устройства;
- 30 бр. компютърни конфигурации;
- 10 бр. персонални UPS устройства;
- 23 бр. лазерни принтера;
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- 23 бр. лазерни принтера;
- 4 бр. мултифункционални  устройства;
- 1 бр. преносим компютър;
- 3 бр. копирни машини, две от които се използват като мрежови 

скенери и принтери;
- 1 бр. скенер;

В съдебните зали бяха подменени монитори на съдиите, които бяха 
физически и морално остарели, изгубили яркост и контраст. Съдебните 
зали са оборудвани с инсталации за озвучаване и звукозапис. С цел 
подобряване на обслужването на гражданите пред залите са монтирани 
информационни дисплеи. На тях в реално време се дава информация за 
разглежданите през деня дела.

В Районен съд - Панагюрище е осигурена възможност за безкасово 
плащане на държавни такси, глоби, разноски, като за целта в стая № 15 
„Бюро съдимост“ има инсталиран ПОС – терминал.

На 17 и 18.08.2020г. заедно с представители на „Информационно 
обслужване“ АД от клоновете в Пловдив и Пазарджик беше внедрена 
Единната информационна система на съдилищата.
          В Районен съд – Панагюрище се използват следните програмни 
продукти:



- АИС „Бюра съдимост“;
- програмна система “JES” за автоматизация дейността на 

съдебно-изпълнителната служба плюс модул „Електронни 
справки към Регистъра на банковите сметки и сейфове“;

- Система за автоматизиране на финансовата дейност на 
съдебните изпълнители – “NFORCE” – модул към програмна 
система “JES”

- „АПИС” - правно-информационна система;
- САС „Съдебно деловодство”;
- Единна информационна система на съдилищата;
- -„ПОЛИКОНТ–ТРЗ, счетоводство, граждански договори и 

дълготрайни активи”;
- Централизирана система за случайно разпределение на делата;
- Централизирана система за изчисляване на натовареността на 

съдиите;
- Система за случайно разпределение на частните съдебни 

изпълнители;
- Dware-Конто – онлайн програмен продукт, предназначен за 
- автоматизиране на счетоводни те процеси;
- Информационна система за справки по граждански и 

наказателни дела – осигурява на физически и юридически лица 
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наказателни дела – осигурява на физически и юридически лица 
достъп до движение на делата;

- Национална база данни „Население”, осигуряваща  бързо 
изготвяне на адресни справки и уточняване на ЕГН на лица по 
делата чрез осигурен директен достъп на един от съдебните 
секретари и на системния администратор чрез  защитен 
електронен подпис;

- Услуги с контролиран достъп на НАП, предоставящи 
възможност за online справки за Актуално състояние на 
трудовите договори за конкретни физически лица на база на 
подадените уведомления в НАП съгласно чл. 62 и чл. 123 от 
Кодекса на труда и Справки за осигуряването ;

Сигурността на информацията се осигурява от лицензиран 
антивирусен софтуер ESET Endpoint Antivirus.

Интернет страницата на Районен съд – Панагюрище се обновява 
ежедневно. Същата съдържа подробна информация за графика на 
насрочените дела, постановените актове при спазване изискванията на 
Закона за защита на личните данни, указания за потребителите, банкова 
информация, контакти, тарифи на държавните такси, образци на 
документи и др.



По отношение на интернет свързаността на Районен съд –
Панагюрище, която в момента е Vivacom Net Biz 30 със статично IP и 
гарантира скорост до 30Mbit/s би трябвало да има втори доставчик на 
интернет, с който ще гарантира непрекъсната работа в съда. 
Необходимостта от това осигуряване е, че по-голямата част от 
програмните продукти са централизирани и при евентуален срив на 
интернет връзката те не биха работили.

През изтеклата 2020г. не е имало сривове в работата на локалната 
мрежа, активното и пасивното оборудване и програмните продукти 
използвани от Районен съд – Панагюрище.

СТАНОВИЩА ЗА ПРОМЕНИ В ПРОЦЕСУАЛНИТЕ 
ЗАКОНИ

Доколкото тази част от съдържанието на доклада има единствено 
пожелателен характер при липса на възможност за иницииране на такива 
промени, то считам за нужно да се отрази, че са необходими промени, 
насочени към облекчаване правораздавателната дейността на съда. В 
тази връзка съдиите от РС – Панагюрище вземат активно участие чрез 
изготвяне на становища за промени в материалните и процесуални 
закони, които се изпращат на Окръжен съд – Пазарджик за обобщаване 
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закони, които се изпращат на Окръжен съд – Пазарджик за обобщаване 
или директно на ВСС.

СТАНОВИЩА ПО ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

         Актуална е дискусията за неравномерната натовареност на 
органите на съдебната власт, респ. индивидуалната натовареност на 
магистратите.
        В тази насока ВСС проявява сериозна активност. Вярвам, че 
резултатите от натовареността на органите на съдебната власт, които се 
изпращат на Висшия съдебен съвет на всяко шестмесечие ще бъдат един 
обективен критерий за кадровата политика на Съвета.
    

ОБЩИ ИЗВОДИ

Изложеното до тук сочи, че Районен съд - Панагюрище е запазил 
достижението от предходните години за приключване на голяма част от 
делата в тримесечен  срок. Процентът остава традиционно висок – 76 %.
Макар да има спад в този показател в сравнение с предходните години 
следва да се посочи, че същият следва да се приеме за положителен 
атестат за Районен съд - Панагюрище, предвид условията създадени през 
отчета година в страната по повод пандемията от коронавирус и 



въведените ограничения и допълнителни мерки. Посоченият критерий е 
достатъчен да обоснове извод за постигнати отлични резултати през 
отчетната година. Бързината на правораздаването е важен показател за 
работата на един съд, тъй като е критерий за  ефективност.   

През 2020 г. Висшият съдебен съвет своевременно е решавал 
въпросите на Панагюрския районен съд по отношение обезпечаване със 
средства за  изплащане на трудовите възнаграждения, както и за 
закупуване на техническо оборудване , необходими за създаване на 
благоприятна работна среда.

Благодаря на съдиите, на съдията по вписванията, на държавния 
съдебен изпълнител и на съдебните служители в Районен съд –
Панагюрище за положените усилия в работата и  добрите резултати.

        И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
        Председател Районен съд - Панагюрище:

        (Магдалена Татарева-Кръстева)
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