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Годишният доклад за 2021г. отразява дейността на Районен съд -

Пазарджик 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.  

 Районен съд - Пазарджик е най-големият измежду районните съдилища 

в съдебния район на Окръжен съд - Пазарджик, като обхваща общините 

Пазарджик, Септември, Белово и Лесичово и осъществява правораздавателна 

дейност върху население от около 158 хил. души, живеещи в 52 населени 

места, разположени върху площ от над 1500 кв.км. 

  
 Годишният доклад за дейността на Районен съд - Пазарджик и през 

2021г. е пряко свързан с предизвикалото световна пандемия заболяване 

COVID-19, следващите се от него противоепидемични мерки, предприети от 

Държавата - извънредна епидемична обстановка, редица ограничителни 

мерки - и настъпилите като резултат социално – икономически промени, дали 

несъмнено отражение в сферата на правораздавателната дейност. В тази 

връзка и данните, които ще бъдат изложени по-нататък, не могат да бъдат 

предмет на изцяло обективен анализ и следващите се от него изводи.  

 

 

 I. Кадрова обезпеченост  

 

 1. Съдии  

 

Към 31.12.2021г. щатът на Районен съд - Пазарджик е от 18 съдии, 

както следва: 

- административен ръководител - председател 

-заместник на административния ръководител - заместник - 

председател - 1 

- съдии - 16  

Съдия Ненка Цветанкова - Ташева е от 08.12.2020г. в отпуск по 

майчинство. 

От 01.11.2018г. съдия Красимир Комсалов е командирован в 

Специализирания наказателен съд.  

От 30.10.2019г. съдия Красимир Лесенски е командирован в 

Административен съд – Пазарджик 

От 19.12.2019г. до 08.02.2021 г. съдия Камен Гатев е командирован в 

Районен съд – Пещера.  

От 08.05.2020г. до 31.05.2021 г. съдия Снежана Стоянова е 

командирована в Районен съд – Панагюрище  

От 16.11.2020г. съдия Николинка Попова е командирована в 

Административен съд - Пазарджик. 



От 08.02.2021 г. до 09.07.2021г. - съдия Стела Михайлова е 

командирована в Окръжен съд – Пазарджик. 

За разглеждане на насрочени дела са командировани съдии в 

районните съдилища в Пещера и Панагюрище през целия отчетен период, 

вкл. и по повече от един съдия на ден. 

 От 01.07.2020г. до 01.07.2021 г. в Районен съд -Пазарджик са 

командировани младши съдиите от Окръжен съд – Пазарджик Ели Каменова 

и Росица Василева. 

Към 31.12.2021г. в Районен съд - Пазарджик има незает 1 съдийски 

щат поради смъртта на съдия Стела Михайлова на 09.07.2021г.  

Съдиите Веселка Златева, Елисавета Радина, Стела Михайлова, 

Красимир Комсалов, Николинка Попова, Цветанка Вълчева, Ани Харизанова, 

Димитър Бишуров, Таня Петкова, Камен Гатев и Снежана Стоянова са с ранг 

„съдия във ВКС и ВАС", а съдиите Мира Мирчева, Красимир Лесенски, 

Димитър Чардаков и Христо Георгиев - с ранг „съдия в ОС“. 

Към 31.12.2021 г. в Районен съд - Пазарджик правораздават 13 съдии, 

разпределени както следва - в наказателна колегия - 5 съдии, в гражданска 

колегия - 8 съдии. 

В Районен съд - Пазарджик работят трима държавни съдебни 

изпълнители - Мариана Симонова, Венцислав Люнгов и Албена Кехайова. 

Няма назначен ръководител на ДСИС при Районен съд - Пазарджик. 

 В Районен съд - Пазарджик работят 3-ма съдии по вписванията - 

Боряна Ангушева, Мария Милева и Ася Томова. Ръководител на Служба по 

вписвания при Районен съд - Пазарджик е съдия по вписванията Боряна 

Ангушева. 

 

 
 2. Администрация: 

 

 Районен съд - Пазарджик разполага към 31.12.2021г. с 53 щата за 

съдебни служители, разпределени съобразно ПАС както следва: 

          - ръководни длъжности - административен секретар и главен 

счетоводител 

 - обща администрация - 2-ма счетоводители;  2-ма системни 

администратори; човешки ресурси, изпълняващ функциите на „Служител по 

сигурността на информацията“; съдебен статистик, изпълняващ функциите 

на „Завеждащ регистратура за КИ“; шофьор-домакин и 3-ма куриер -чистачи 

 - специализирана администрация - 2 съдебни помощници, 14 съдебни 

секретари, 2-ма съдебни деловодители - регистратура, 1 съдебен деловодител 

- бюро съдимост, 3-ма съдебни деловодители - СИС, 14 съдебни 

деловодители, 2- ма съдебни архивари и 4-ма призовкари. 

            Щатът на Районен съд – Пазарджик през 2021г. е увеличен с 5 щатни 

бройки за съдебни служители както следва: 

- 1 щатна бройка за системен администратор, считано от 01.01.2021г. 



- 1 щатна бройка за съдебен деловодител, считано от 20.07.2021г. 

- 1 щатна бройка за съдебен помощник, считано от 12.10.2021г. 

- 1 щатна бройка за съдебен помощник и 1 щатна бройка за съдебен 

секретар, считано от 23.11.2021г.  

           Считано от 01.09.2021г. по взаимно съгласие е прекратено трудовото 

правоотношение  със съдебен секретар.  
 Поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 

считано от 07.06.2021 г. е прекратено трудовото правоотношение с куриер-

чистач. 

Към 31.12.2021г. има 3 незаети щатни бройки за служители, за които са 

обявени конкурси.  

 

 

  ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
     

Щатът от 18 съдии е оптимален за Районен съд-Пазарджик и не се 

налага неговото увеличаване. Към 31.12.2021г. има 1 незает щат поради 

смъртта на съдия Стела Михайлова. Един съдия ползва отпуск за отглеждане 

на малко дете, а трима съдии са командировани съответно в СНС и АдмС-

Пазарджик. Този факт води до много висока действителна натовареност и 

предпоставя значително затруднение за съдиите да осъществяват 

правораздавателната си дейност, каквато е основната функция на всеки съд. 

 За обезпечаване на работния процес считано от 01.07.2020г. до 

01.07.2021г. са командировани младши съдиите от Окръжен съд – Пазарджик 

Ели Каменова и Росица Василева. 

 Предвид ежегодно нарастващия обем на административна работа от 

една страна и от друга щатната численост на Районен съд - Пазарджик - общо 

77 щата -  с всички произтичащи от това ангажименти на административния 

ръководител продължава да бъде актуален въпросът за трансформиране на 

един щат за съдия в щат заместник-председател - гражданско отделение. Към 

момента Районен съд-Пазарджик разполага само с един заместник 

председател - в случая той ръководи наказателно отделение. Тази 

трансформация ще допринесе за подобряване взаимодействието между 

отделните структури в съда, както и между съдиите от гражданска колегия и 

служителите, с които те работят. От друга страна ще отпадне необходимостта 

при отсъствие на председателя и/или заместник-председателя 

административните функции да се възлагат на съответния съдия по 

старшинство - всяка допълнителна ангажираност, която не е част от 

служебната характеристика, е пречка за пряката съдийска работа и затова 

считам, че следва да се осъществи тази трансформация. 

 Към края на 2021г. съотношението съдии / служители е 1 : 2,94, а 

съотношението съдии/ДСИ/СВ / служители е 1 : 2,21 - под средното за 

страната за районите съдилища в областните градове и доста под средното 

измежду всички районни съдилища. Следва КАК да преработи формуляра за 



отчитане съотношението магистрати/служители, което се взима предвид при 

разкриване на нови щатове, съответно съкращаване на свободни такива. Към 

момента се отчита именно това съотношение, без да се взима предвид, че 

администрацията в районните съдилища обслужва и държавните съдебни 

изпълнители. Затова те трябва да бъдат включени като брой при изчисляване 

на съотношението. Така то ще бъде 1 / 2,52. Изчислено по действащите към 

момента правила е отразено в таблицата по-долу.  

 

Районен 

съд - 

Пазарджик 

   съдии     ДСИ съдии по 

вписвания 

служители     общо 

по щат 18 3 3 53 77 

 Съотношение 

магистрати/служители 

Съотношение магистрати, ДСИ, 

съдии по вписвания/служители 

2,94 2,21 

   

В изпълнение на нормативните изисквания и при спазване решенията и 

указанията на СК на ВСС във връзка с извънредното положение и 

извънредната епидемична обстановка в страната и през 2021г. бяха 

предприети, съответно продължени организационни мерки, както и  бяха 

отменени някои от мерките поради отпадане на необходимостта от тях. 

 Със заповеди № 167/29.01.2021г. и № 489/29.04.2021г. е удължено 

действието на сроковете по заповед № 327/14.05.2020г., а именно 

- Работният процес в Районен съд - Пазарджик да се осъществява при 

стриктно спазване на мерките за безопасност и използване на предпазни 

средства - маски, ръкавици,  дезинфектанти, предпазни прегради и др. 

 - Препоръчано е на съдиите да работят дистанционно в дните, когато 

нямат насрочени за разглеждане дела и не са дежурни съгласно утвърден 

график. Задължава същите през тези дни да бъдат на разположение в рамките 

на работното време на съда, за да могат да се явят при възникнала 

необходимост. 

- Указано е на съдиите да преценят възможността да разгледат всички 

насрочени дела в един заседателен ден при спазване на мерките за 

безопасност, като при липса на такава насрочено дело може да се отсрочи със 

знанието на административния ръководител, за което незабавно се 

уведомяват участниците в процеса.  

При невъзможност съдебното заседание да се проведе в предварително 

определената времева рамка, вкл. и поради заболяване на съдията-докладчик 

със съмнения за COVID-19, непосредствено преди заседанието съдът 

уведомява участниците в процеса, обявява приблизителния час на 

разглеждане и разглежда делото в него. Уведомяват се и служителите на 

съдебна охрана, отговорни за пропускателния режим. 

След приключване на заседателния ден съответният съдебен секретар 

представя на административния ръководител списък с отсрочените дела. 



 Извън случаите, посочени по-горе, при липса на обективна възможност 

за спазване на мерките за безопасност, насрочено дело може да се отсрочи 

след предварително писмено съгласуване между съдията-докладчик и 

административния ръководител за друга дата, към която би могло да се 

осигури нормалното му разглеждане, вкл. и за период след отпадане на 

опасността от заболяването.  

- Възложено е на служител "Човешки ресурси" да изготви електронен 

регистър, в който да се отразяват отсрочените по горепосочения ред дела, 

като се отрази вид и номер на дело, съдия.докладчик, причина за отсрочване 

и дата на насрочване. Справка от регистъра ежемесечно да се изпраща на 

Съдийска колегия на Висш съдебен съвет.  

 При изготвяне на справки за дейността на съдиите във връзка с 

атестации, участия в конкурси, повишаване в ранг и др., данните от 

регистъра следва да се отбелязват в справките на отделен ред и не следва да 

се отчитат в ущърб на съдията. 

 Справки за тези дела се предоставят на служител "Човешки ресурси" от 

съдебните секретари, съответно от съдебните деловодители. 

- Указано е на съдиите да преценят възможността да разгледат всички 

насрочени дела в един заседателен ден при спазване на мерките за 

безопасност, като при липса на такава насрочено дело може да се отсрочи със 

знанието на административния ръководител, за което незабавно се 

уведомяват участниците в процеса.  

При невъзможност съдебното заседание да се проведе в предварително 

определената времева рамка, непосредствено преди заседанието съдът 

уведомява участниците в процеса, обявява приблизителния час на 

разглеждане и разглежда делото в него. 

- Препоръчано е на страните, техните пълномощници/процесуални 

представители и вещите лица да извършват справки по дела по телефоните, 

обявени на сайта на Районен съд - Пазарджик или по електронен път на 

електронния адрес на Районен съд - Пазарджик. При невъзможност за 

извършване на справки по дела по телефоните или по електронен път на 

електронния адрес, обявени на сайта на Районен съд – Пазарджик, справките 

да се извършват в съответните деловодства, като се допускат не повече от две 

лица със защитни маски и при спазване на дистанция най-малко 1,5 м. 

помежду им. 

- До официалното обявяване на отпадане на риска от зараза при заявен 

от страните и/или техните пълномощници/процесуални представители 

електронен адрес, съдебните книжа да се изпращат по електронен път.  

 - До официалното обявяване на отпадане на риска от зараза при 

възможност призоваването по делата да се осъществява по телефон или на 

електронен адрес със съответното удостоверяване. 

 - Удължено е действието на заповед № 293 от 25.03.2020г., 

регламентираща производствата по чл.64, чл.65 и чл.270 от НПК да се 

осъществява чрез видеоконферентна връзка със съда посредством софтуера 



Skype, като  след постановяване на решение № 13 от 05.10.2021г. на 

Конституционния съд по конституционно дело №12 от 2021г. е отменена. 

    

           Във връзка с удължаване на  извънредната епидемична обстановка е 

удължавано действието и на други срокове по предприетите мерки, касаещи 

пряката и ежедневна работа на отделните служби и съдебни служители.  

При необходимост или промяна на фактическата обстановка са 

предприемани незабавни мерки за обезпечаване на работния процес при 

спазване на всички правила за здравословни и безопасни условия на труд. 

 

Условията на финансов недостиг и нуждата от рестрикция налагат 

съвместяване на определени длъжности, възлагане на допълнителни 

задължения на служителите в зависимост от възможностите и компетенциите 

им - към момента в РС-Пазарджик са съвместени длъжности като човешки 

ресурси, изпълняващ функциите на „Служител по сигурността на 

информацията“; съдебен статистик, изпълняващ функциите на „Завеждащ 

регистратура за класифицирана информация“, шофьор - домакин, чистач-

куриер.  

Предприети са от ръководството на съда мерки за възлагане на 

допълнителни задачи на конкретни служители с цел създаване на условия за 

взаимна заменяемост при отсъствие на даден/и служител/и. 

За повишаване нивото на компетентност на съдебните служители 

всички новоназначени такива задължително участват в обучителни семинари, 

организирани от Национален институт на правосъдието. Останалите 

служители съобразно работния график, целящ обезпечаване на трудовия 

процес, посещават също семинари - в зависимост от заеманата длъжност и 

относимостта на темата на обучение.  

През 2021г. с цел повишаване капацитета и нивото на компетентност и 

съобразно указание на ИВСС за предприемане на такава мярка съдиите и 

съдебните служители участваха в обучения, организирани чрез Национален 

институт на правосъдието както следва: 

- 19 - 21 юли, 20221г, к.к.”Слънчев бряг” - "Работа с ЕИСС. Нови 

моменти в правоприлагането по ЗАНН" – 38 участници 

- 24 – 26 ноември, 2021г., к.к.”Боровец” - "Работата на магистратите и 

съдебните служители в условията на КОВИД - 19" – 42 участници 

 

Съдебните служители в Районен съд - Пазарджик се атестират 

ежегодно в изпълнение разпоредбата на чл.161 от Правилника за 

администрацията в съдилищата. Комисията всяка година е с различен състав  

откъм членове - съдии - с цел да се постигне в най-висока степен 

безпристрастно и коректно оценяване качествата на отделния служител. 

Атестационните оценки са "добра", "много добра" и "отлична", който факт 

сочи, че назначената комисия не подхожда формално, а подлага на обективна 



преценка и анализ данните относими към изпълнението на служебните 

задължения и в зависимост от резултата – определя съответната оценка. 

 

През 2021г. са наложени дисциплинарни наказания на съдебни 

служители както следва:  

Със заповед №847/13.08.2021г. на куриер – чистач Славка Пискова е 

наложено дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение“ на 

основание чл.195, ал.1 във връзка с чл.188, т.2 и чл. 187, ал.1, т.3,  предл. 

първо от Кодекса на труда. 

Със заповед №848/13.08.2021г. на съдебен деловодител Мария Панчева 

е наложено дисциплинарно наказание „забележка“ на основание чл.195, ал.1 

във връзка с чл.188, т.1 и чл.187, ал.1, т. 3, предл. първо от Кодекса на труда. 

 

  За 2021г. не са извършвани проверки от Окръжен съд за организацията 

на дейността на съдиите, държавните съдебни изпълнители и съдиите по 

вписвания в Районен съд-Пазарджик.  

 

Постъпил е на 07.07.2021г. окончателен акт с резултатите от извършена 

комплексна планова проверка по наказателни дела за периода 01.01.2018г. - 

31.12.2019г., възложена със заповед № ПП-20-49/21.09.2020г. на Главния 

инспектор на ИВСС, както и решения на Главния инспектор на ИВСС, 

постановени по направени възражения срещу акта от съдиите Веселка 

Златева, Елисавета Радина, Димитър Бишуров, Красимир Комсалов и Таня 

Петкова. 

Проверката е била със задачи: 

1. Комплексна планова проверка на организацията на 

административната дейност на РС  – Пазарджик за периода 01.01.2018г. – 

31.12.2019г.  

2. Проверка на организацията по образуването на делата и спазването 

на чл.80 от Правилника за администрацията в съдилищата с оглед влиянието 

върху натовареността и статистическите данни на съда. 

3. Проверка на организацията по образуването и приключването на 

наказателни дела, образувани в периода 01.01.2018г. – 31.12.2019г. / вкл. и на 

неприключилите/. 

Приключила е с доклад и и са дадени следните препоръки: 

1. Председателят на съда да свика Общо събрание, на което да се 

обсъди акта за резултатите от извършената проверка. Да се 

анализира и обобщи констатираната противоречива практика в 

дейността на съдиите по приложение на посочените процесуални 

правила и да се приемат конкретни мерки. 

2.  Председателят на съда в изпълнение на правомощията си по чл.80, 

ал.1, т.9 от ЗСВ:  

-  да организира работата на отделните служби 



- да запознае служителите в служба „Съдебно деловодство“ с акта за 

резултатите от извършената проверка 

- да се анализира установената в съда практика по приложението на 

ПАС 

- да създаде организация по подходящ начин и при определена 

периодичност за проверка и контрол на дейността на служителите 

при изпълнение на конкретните им функции 

- да предвиди подходящи форми на обучение за повишаване на 

квалификацията на служителите – в съда или чрез включването им в 

организирани от други институции. 

Препоръките са изпълнени, за което е уведомен Главния инспектор на 

ИВСС.        

 

През 2021г. на основание чл. 58 от ЗСВ, решение на Съдийската 

колегия на ВСС от 21.09.2021г., взето на основание чл. 30, ал. 5, т.10 от ЗСВ 

съгласно т. 20 от протокол № 32 и въз основа на заповеди № ВСС-21-

55/12.10.2021г., изменена със заповед № ВСС-21-55/21.10.2021г. и № ВСС-

21-15/29.09.2021г. на Главния инспектор на ИВСС е извършена проверка в 

Районен съд – Пазарджик по спазване на разпоредбата на чл. 80 от 

Правилника за администрацията в съдилищата по наказателни и граждански 

дела, образувани в периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г. 

В изготвения доклад е отразено, че ИВСС е констатирал създадена 

необходима организация в Районен съд – Пазарджик за спазването на чл.80 

от ПАС, поради което не е отправил препоръки за подобряване на дейността.             

 

 

 

 

 ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

 

Движението на делата в РС - Пазарджик - постъпление, разглеждане, 

приключване – през 2021г. продължава да е пряко свързано с предприетите 

от Държавата мерки във връзка с COVID -19 и както е посочено в уводната 

част на доклада – не отразява обективното състояние на правораздавателната 

дейност.  

 

 

Новообразувани дела    

 

През 2021г. са образувани общо 6 567 дела, от които 4 537 граждански 

дела и 2 030 наказателни дела. 

 

  

 



За сравнение 

През 2020г. са образуваните общо 5 715 дела, от които 3 757 

граждански дела и 1 953  наказателни дела. 

През 2019г. са образуваните общо 7 776 дела, от които 5 136 

граждански дела и 2 640  наказателни дела. 

През 2018г. са образуваните общо 7 589 дела, от които 5 230 

граждански дела и 2 359  наказателни дела. 

 

        2021г.         2020г.           2019г.          2018г. 

        6567 

     4537+2030    

        5710 

     3757+1953    

             7776 

  5136 +2640 

         7589 

  5230 +2359 

 

 Общото постъпление на дела в РС-Пазарджик за отчетния период е с 

857 дела повече в сравнение с това през 2020г.  

 

 

 Постъпление по видове на гражданските дела през 2021г. 
 

Година По 

общия 

ред 

По чл.310 

ГПК 

Адм. 

дела 

ЧГД  По чл.410 

и 417 ГПК 

Други 

дела 

Общо 

2018 1318 73 14 783 3040 2 5230 
2019 1299 72 8 788 2968 1 5136 
2020 1077 67 5 521 2089 3 3757 
2021 1123 59 1 622 2730 2 4536 

 

  

Впечатление прави факта, че през 2021г. постъплението на делата по 

общия исков ред са се увеличили с 46 бр. спрямо 2020г. и за първи път през 

последните четири години броят им е завишен спрямо предходния отчетен 

период. Значително увеличение има при делата по чл.410 и чл.417 от ГПК - с 

641 в сравнение с постъпилите през 2020г. С 99 бр. повече частни 

граждански дела са образувани в сравнение с 2020г., като  в по-голямата си 

част са откази от наследство и искане на разрешение за теглене от детски 

влогове.  

Общо образуваните граждански дела през 2021г. са със 779 бр. повече, 

отколкото през 2020г. и този факт води до сериозно увеличение на 

действителната натовареност на съдиите спрямо делата за разглеждане и 

свършените такива. Особено осезателна е тази натовареност при произнасяне 

по заповедните производства с оглед задължението на съда служебно да 

следи за наличие на неравноправни клаузи в договорите. 

 

  

 



 Постъпление по видове на наказателните дела през 2021г. 

 

Година НОХД НЧХД ЧНД 
ЧНД 

разпити 
АНД 

Чл.78а 

НК 
Общо 

2018 537 77 988 61 628 68 2359 

2019 520 53 1067 72 817 111 2640 

2020 349 52 702 24 770 56 1953 

2021 371 57 756 75 714 57 2030 

 

През отчетния период е намаляло постъплението единствено на АНД – 

с 56 бр., като по отношение на всички останали видове дела е налице 

увеличаване на броя им – НОХД с 2 бр., НЧХД с 5 бр., по чл.78А с 1 бр, ЧНД 

с 54бр. и ЧНД разпити с 51бр.  

Това увеличение на постъпленията наред с големия брой останали 

несвършени дела от предходната година от една страна, а от друга –

намаления брой отработени човекомесеци от съдиите, разглеждащи 

наказателни дела през 2021г. - поради заболявания от COVID-19, 

карантиниране като контактни лица, смърт на съдия, командироване на 

съдии за разглеждане и администриране на дела в Районен съд – Пещера и в 

Районен съд - Панагюрище, вкл. и като и.ф.председатели на Районен съд - 

Панагюрище - е дало отражение в посока увеличаване натовареността на 

съдиите от наказателно отделение на РС-Пазарджик.  

Относимо е и през изминалата година, че все по-голяма част от тези 

дела са с фактическа и правна сложност и/или по-тежки административни 

санкции, което предпоставя и по-сериозен процесуален инструментариум 

при разглеждането и решаването им, което пък рефлектира върху 

продължителността на процеса и натовареността на съдиите. 

 

 

 

ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ   
 

В началото на 2021г. в РС - Пазарджик е имало останали несвършени 

от предходната 2020г. общо 1072 - от тях 647 граждански дела и 425 

наказателни дела - и при постъпили общо 6567 дела е имало за разглеждане 

7639 дела – от тях 5184 граждански и 2455 наказателни. 

               

За съпоставка  
В началото на 2020г. в РС - Пазарджик е имало останали несвършени 

от предходната 2019г. общо 1199 - от тях 762 граждански дела и 437 

наказателни дела - и при постъпили общо 5710 дела е имало за разглеждане 

6914 дела – от тях 4524 граждански и 2390 наказателни. 

В началото на 2019г. в РС - Пазарджик е имало останали несвършени 

от предходната 2018г. общо 1059 - от тях 743 граждански дела и 316 



наказателни дела - и при постъпили общо 7 776 дела е имало за разглеждане 

8 835 дела – от тях 5879 граждански и 2956 наказателни. 

В началото на 2018г. в РС - Пазарджик е имало останали несвършени 

от предходната 2017г. общо 845 - от тях 591 граждански дела и 254 

наказателни дела - и при постъпили общо 7 589 дела е имало за разглеждане 

8 434 дела – от тях 5821 граждански и 2613 наказателни. 

  

 

  

година   останали 

несвършени 

постъпили за раз-

глеждане 

свършени 

по 

същество 

свършени 

прекратени 

несвършени 

в края на   

периода 

2018   845  7 589  8 434  6 350  1 025 1 059 

2019 1059  7 776  8 835  6 634  1 002 1 199 

2020 1199  5 710  6 914  4 911     931 1 072 

2021 1072  6 567 7 639 5 707 1 005    927 

  

 

 

СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 

През 2021г. са свършени общо 6712 дела, от които 4555 граждански и  

2157 наказателни.  

В 3-месечен срок са приключили общо 5489 дела или  82%, от които  

3961 граждански или 87% и 1528 наказателни или 71%. 

Със съдебен акт по същество са приключили 5707 дела, от които  3931 

граждански и 1776 наказателни. 

Прекратени са производствата по 1005 дела, от които по 624 

граждански и по 381 наказателни.  

Проведени са 9048 заседания - 5464 граждански и 3584 наказателни-, в 

т.ч. 5141 открити и 3982 закрити. От тях 2224 граждански открити и 3240 

закрити /в т.ч. 2734 по чл.410 и чл.417 от ГПК/, съответно  2917 наказателни 

открити и 742 закрити.  

 

        За съпоставка  

През 2020г. са свършени общо 5842 дела, от които 3877 граждански и  

1965 наказателни.  

В 3-месечен срок са приключили общо 4641 дела или  79%, от които  

3319 граждански или 86% и 1322 наказателни или 67%. 

Със съдебен акт по същество са приключили 4911 дела, прекратени са 

производствата по 931 дела, проведени са 7858 заседания. 

 

През 2019г. са свършени общо 7 636 дела, от които 5 117 граждански и  

2 519 наказателни.  



В 3-месечен срок са приключили общо 6 540 дела или  86%, от които  4 

615 граждански или 90% и 1 925 наказателни или 76%. 

Със съдебен акт по същество са приключили 6 634 дела, прекратени са 

производствата по 1002 дела, проведени са 10 963 заседания.  

 

През 2018г. са свършени общо 7 375 дела, от които 5 078 граждански и  

2 297 наказателни.  

В 3-месечен срок са приключили общо 6 577 дела или  89%, от които  4 

640 граждански или 91% и 1 937 наказателни или 84%. 

Със съдебен акт по същество са приключили 6 350 дела, прекратени са 

производствата по 1025 дела, проведени са 9 765 заседания 

 

Година 
ОБЩО 

свършени 

ДО 3 МЕС. Решени 

по 

същество 

Прекратени 
бр. % 

2018 7375 6577 89 6350 1025 

2019 7636 6540 86 6634 1002 

2020 5842 4641 79 4911 931 

2021 6712 5489 82 5707 1005 

 

 Процентът на свършените дела в тримесечен срок през 2021г. се е 

увеличил въпреки от една страна поради многократно налагалото се 

пренасрочване на дела поради заболяване на съдии от COVID - 19 или 

поставянето им под карантина, а от друга – поради изключителното им 

натоварване посредством командироването РС-Пещера и особено в РС-

Панагюрище за разглеждане и администриране на дела, за дежурства и за 

изпълнение на административни функции. В този смисъл на съдиите от 

Районен съд - Пазарджик следва да се вмени изключително сериозния принос 

за постигането на този доста висок процент свършени дела в 3-месечен срок. 

Отсрочване разглеждането на дела е предприемано в краен случай и при 

наличие на обективни предпоставки да не могат да се разгледат. 

Председателят на РС-Пазарджик и съдиите от РС-Пазарджик не са се 

възползвали от дадените от СК на ВСС възможности за определени периоди 

от време да се отсрочват насрочени в открито съдебно заседание дела. 

Напротив, при спазване на  всички защитни мерки делата са разглеждани – 

именно с цел изпълнение на професионалните задължения по повод 

правораздавателната дейност.  

 Няма актове, които да са изготвени извън едномесечен срок по 

гражданските и двумесечен срок по наказателните дела. 

  

 



НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА  
 

Броят на останалите несвършени дела в РС-Пазарджик към 31.12.2021г. 

е 927, от които 629 граждански и 298 наказателни. 

 

За съпоставка  
Броят на останалите несвършени дела в РС-Пазарджик към 31.12.2020г. 

е 1072, от които 647 граждански и 425 наказателни. 

Броят на останалите несвършени дела в РС-Пазарджик към 31.12.2019г. 

е 1199, от които 762 граждански и 437 наказателни. 

Броят на останалите несвършени дела в РС-Пазарджик към 31.12.2018г. 

е 1059, от които 743 граждански и 316 наказателни. 

 

 

         2021           2020г.         2019г.               2018г. 

 

         927 

    629+298 

           

          1072 

      647+425 

 

        1199 

   762+437 

      

            
          1059 

     743+316 

Несвършените дела в кая на отчетния период са със 145 бр. по-малко, 

като в голяма степен това се дължи на завишените постъпления на дела, 

които обичайно са с по-дълъг срок за разглеждане и приключване. Броят на 

останалите несвършени дела в РС-Пазарджик към 31.12.2021г. несъмнено 

следва да се отчете и като резултат на проявявания висок професионализъм 

от страна на съдиите от двете отделения на Районен съд-Пазарджик, 

независимо от обективните затруднения свързани с последиците от COVID-

19  и с факта, че са работили в доста непълен състав - поради командироване 

през целия отчетен период в другите районни съдилища, в СНС а АдмС-

Пазарджик и ползване на отпуск поради бременност и раждане. 

 

  

НАТОВАРЕНОСТ 

 

 През 2021г. РС-Пазарджик е разполагал с 18 съдийски щата. 

Натовареността по щат спрямо делата за разглеждане е 35,37, а спрямо 

свършените дела – 31,07. Действителната натовареност спрямо спрямо делата 

за разглеждане е 53,24, а спрямо свършените – 46,78. 

   

 За съпоставка  
 През 2020г. РС-Пазарджик е разполагал с 18 съдийски щата. 

Натовареността по щат спрямо делата за разглеждане е 32,01, а спрямо 

свършените дела – 27,05. Действителната натовареност спрямо спрямо делата 

за разглеждане е 51,04, а спрямо свършените – 43,12. 



През 2019г. РС-Пазарджик е разполагал с 18 съдийски щата. 

Натовареността по щат спрямо постъпилите дела е 36,00, спрямо делата за 

разглеждане е 40,90, а спрямо свършените дела – 35,35. Действителната 

натовареност спрямо постъпилите дела е 56,79, спрямо делата за разглеждане 

е 64,53, а спрямо свършените – 55,77. 

През 2018г. РС-Пазарджик е разполагал с 18 съдийски щата. 

Натовареността по щат спрямо постъпилите дела е 35,13, спрямо делата за 

разглеждане е 39,05, а спрямо свършените дела – 34,14. Действителната 

натовареност спрямо постъпилите дела е 50,45, спрямо делата за разглеждане 

е 56,07, а спрямо свършените – 49,03. 

 

        

година 
натовареност 
по щат спрямо 

дела за 

разглеждане 

натовареност 

по щат 
спрямо 

свършени 

дела 

   2018г.         39,05        34,14 

   2019г.         40,90        35,35 

   2020г.         32,01        27,05 

   2021         35,37        31,07 

 

        

година 
действителна 

натовареност 
спрямо дела 

за 

разглеждане 

действителна 

натовареност 
спрямо 

свършени дела 

   2018г.      56,07      49,03 

   2019г.      64,53      55,77 

   2020г.      51,04      43,12 

   2021      53,24      46,78 

  

 

 Видно от посочените по-горе данни натовареността по щат по 

отношение на делата за разглеждане и свършените се е увеличила с три, 

съответно с четири пункта в сравнение с предходния отчетен период, който 

факт се дължи на увеличеното постъпление на дела през отчетния период. 

 Действителната натовареност също е увеличена с 2,2, съответно с 3,66 

пункта  и е определяема като висока измежду натовареността на районните 

съдилища в страната.  

Именно тези обективни данни предпоставиха Районен съд – Пазарджик 

да бъде определен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол 

№42/23.112021г. като високо натоварен съд по смисъла на Правилата за 

определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения на съдии по реда 

на чл. 233, ал.6, изр. първо от ЗСВ. 



             

    ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 
 

          ПОСТЪПЛЕНИЕ НА  ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА   

 

 През 2021г. в РС-Пазарджик са образувани общо 4536 граждански дела, 

в т. ч. 4 върнати от горната инстанция за ново разглеждане под друг номер и 

1 дело върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. От тях 

1122 са граждански дела по общия ред, 59 по чл.310 от ГПК – бързи 

производства, 1 административно дело, 2 други граждански дела, 622 частни 

граждански дела и 2730 заповедни производства. 

  

 За сравнение           

          През 2020г. в РС-Пазарджик са образувани общо 3757 граждански дела, 

в т. ч. 4 върнати от горната инстанция за ново разглеждане под друг номер и 

5 дела върнати за продължаване на съдопроизводствените действия. От тях 

1072 са граждански дела по общия ред, 3 други граждански дела, 67 по 

чл.310 от ГПК, 5 административни дела, 521 частни граждански дела, 2089 

заповедни производства. 

През 2019г. в РС-Пазарджик са образувани общо 5 136 граждански 

дела, в т. ч. 8 върнати от горната инстанция за ново разглеждане под друг 

номер и 13 дела върнати за продължаване на съдопроизводствените действия. 

От тях 1299 са граждански дела по общия ред, 1 други граждански дела, 72 

по чл.310 от ГПК, 8 административни дела, 788 частни граждански дела, 2968 

заповедни производства. 

През 2018г. в РС-Пазарджик са образувани общо 5 230 граждански 

дела, в т. ч. 6 върнати от горната инстанция за ново разглеждане под друг 

номер и 7 дела върнати за продължаване на съдопроизводствените действия. 

От тях 1318 са граждански дела по общия ред, 2 други граждански дела, 73 

по чл.310 от ГПК, 14 административни дела, 783 частни граждански дела, 

3040 заповедни производства. 

  

Постъпили граждански дела 

Година По 

общия 

ред 

По чл.310 

ГПК 

Адм. 

дела 

ЧГД  По чл.410 

и 417 ГПК 

Търг. 

дела 

Други 

дела 

2018 1318 73 14 783 3040 - 2 
2019 1299 72 8 788 2968 - 1 
2020 1077 67 5 521 2089 - 3 
2021 1123 59 1 622 2730 - 2 

  



       Анализ на постъпленията граждански дела по видове е направен по-горе 

в доклада при анализ на общото постъпление на дела в РС-Пазарджик през 

2020г.  и не следва да се преповтаря. Може да се отбележи, че за поредна 

година броят на заповедните производства дава съществено отражение върху 

натовареността на съдиите -  както по отношение на произнасянето по повод 

вмененото задължение съдиите служебно да се занимаят с неравноправните 

клаузи в договорите, така и откъм администрирането им -  особено след 

измененията на ГПК в частта за призоваването - почти по всяко от този вид 

дела връчването на съобщения продължава да става по четири до пет 

различни начина, като това предполага многократно произнасяне на съдията 

- докладчик.  

    

   

ОБЩО ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ  

 

          През 2021г. в РС-Пазарджик е имало общо за разглеждане 5184 

граждански дела, от тях 647 висящи в началото на годината, 4536 постъпили 

през годината, 4 върнати за ново разглеждане и 1 продължаващо дело под 

същия номер. 

 

 За съпоставка          

 През 2020г. в РС-Пазарджик е имало общо за разглеждане 4524 

граждански дела. 

През 2019г. в РС-Пазарджик е имало общо за разглеждане 5 8791 

граждански дела. 

През 2018г. в РС-Пазарджик е имало общо за разглеждане 5 821 

граждански дела. 

   

 
година останали 

несвършени от 

предх. години 

ново- 

образувани 

върнати от 

горна 

инстанция 

всичко за 

разглеждане 

останали 

несвършени 

в края на год. 

2018г.         591     5 230           6       5 821        743 

2019г.         743     5 123          8       5 879        762 

2020г.         762     3 757          4       4 524        647 

2021г.         647     4 536          4       5 184        629 

      

   

 СРОКОВЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА   

  

 През 2021г. са свършени общо 4555 граждански  дела от всички видове. 

От тях в 3-месечен срок - 3961 дела или 87%.  

 

  



За съпоставка 
 През 2020г. са свършени общо 3877 граждански  дела от всички видове. 

От тях в 3-месечен срок - 3319 дела или 86%.  

През 2019г. са свършени общо 5117 граждански  дела от всички видове. 

От тях в 3-месечен срок - 4615 дела или 90%.  

През 2018г. са свършени общо 5078 граждански  дела от всички видове. 

От тях в 3-месечен срок - 4640 дела или 91%.  

 

 

       година         общо     в 3-мес. срок             % 

        2018г.         5 078           4 640            91 

        2019г.         5 117           4 615            90 

        2020г.         3 877           3 319            86 

        2021г.         4 555           3 961            87 

   

През 2021г. свършените граждански дела в 3-месечен срок са 87% и са 

с 1% повече в сравнение с 2020г.  От обективна страна следва да се отчете, че 

макар да е повишено постъплението на граждански дела със 779 бр., то от тях 

641 бр. са заповедни производства, който подлежат на разглеждане и 

решаване в 3-дневен срок. Безспорно следва да бъдат отчетени положените 

от съдиите от гражданско отделение на съда усилия за срочното разглеждане 

и приключване на делата. 

 

От общо 4555 граждански дела със съдебен акт по същество са 

свършени 3931 и  624 са прекратени, от които 36 със спогодба.  

През 2020г. от общо 3877 граждански дела със съдебен акт по 

същество са свършени 3313. 

През 2019г. от общо 5117 граждански дела със съдебен акт по 

същество са свършени 4582.  

През 2018г. от общо 5078 граждански дела със съдебен акт по 

същество са свършени 4517.  

    

   От справката за времетраенето на размяната на книжата по делата се 

установява, че за граждански дела по общия ред по 264 дела е бил необходим 

1 месец, по 156 - 2 месеца, по 152 - 3 месеца и по 224 - над 3 месеца. За 

производства по чл.310 от ГПК по 8 дела е бил необходим 1 месец, по 20 - 2 

месеца, по 7 - 3 месеца и по 3 - над 3 месеца.  

 Основните причини за забавяне процеса на размяна на книжата по 

всички видове граждански дела продължават да са свързани с 

необходимостта от призоваване на ответниците по реда на чл.47 от ГПК - в 

множество случаи биват призовавани по четири различни начина, като все 

по-често се правят искания след изчерпване на възможностите за 

призоваване по постоянен, настоящ адрес, по месторабота и чрез залепване, 

това да става и чрез ЧСИ. До забавяне водят и дейностите по назначаване на 



особен представител, по произнасянето на съдията-докладчик по молби за 

продължаване срока за отстраняване нередовностите на исковите молби, по 

молби за предоставяне на правна помощ и по молби за конституиране на 

трети лица помагачи, предявяване на насрещни искове и др. По време на 

извънредното положение и извънредната епидемична обстановка връчването 

на книжа при възможност, както и в задължителните хипотези, предвидени в 

ГПК, се осъществяваше по електронен път, като следва да се отчете 

положителния ефект върху срочността в контекста на времетраенето на 

приключване на делата.  

 

 

СВЪРШЕНИ  ГРАЖДАНСКИ  ДЕЛА   

 

Година По 

общия 

ред 

По чл.310 

ГПК 

Адм. 

дела 

ЧГД  По чл.410 и 

417 ГПК 

Други 

дела 

2018 1181 61 12 785 3037 2 
2019 1268 77 9 794 2968 1 
2020 1180 72 7 524 2092 2 
2021 1142 58 2 617 2734 2 

   

Горепосочените данни в табличен вид са както следва: 

    

       година    постъпили     за разглеждане       свършени 

        2018г.         5 230           5 821            5 078 

        2019г.         5 136           5 879            5 117 

        2020г.         3 757           4 524            3 877 

        2021г.         4 536           5 184            4 555 

 

Независимо от значителния брой разглеждани и приключени дела през 

2021г., сериозните затруднения в протичане на работния процес, 

изключителната натовареност във възка с командироването на съдиите от 

гражданско отделение в РС-Панагюрище през целия отчетен период, 

просрочени съдебни актове през 2021г. няма. Този факт се дължи единствено 

на проявявания висок професионализъм и свръхдисциплина от страна на 

съдиите. 

 

НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА 

В края на 2021г. са останали несвършени 629 дела, от които  574 са по 

общия ред, 21 по реда на БП, 1 административни, 17 ЧГД, 17 по реда на 

чл.410 и чл.417 от ГПК. 



Несвършени дела през 2021г. в срок от 1 до 3 години са 65, в срок от 3 

до 5 години - 16 и над 5 години - 5.  

 

За съпоставка          
 В края на 2020г. са останали несвършени 647 дела, от които  594 са по 

общия ред, 18 по реда на БП, 1 административни, 12 ЧГД, 21 по реда на 

чл.410 и чл.417 от ГПК и 1 друго дело. 

Несвършени дела през 2020г. в срок от 1 до 3 години са 87, в срок от 3 

до 5 години - 11 и над 5 години - 5.  

 

В края на 2019г. са останали несвършени 762 дела, от които  696 са по 

общия ред, 23 по реда на БП, 3 административни, 16 ЧГД, 24 по реда на 

чл.410 и чл.417 от ГПК. 

Несвършени дела през 2019г. в срок от 1 до 3 години са 89, в срок от 3 

до 5 години - 5 и над 5 години - 4.  

 

В края на 2018г. са останали несвършени 743 дела, от които 664 са по 

общия ред, 28 по реда на БП, 5 административни, 22 ЧГД, 24 по реда на 

чл.410 и чл.417 от ГПК. 

Несвършени дела през 2018г. в срок от 1 до 3 години са 55, в срок от 3 

до 5 години - 9 и над 5 години - 2.  

 

Данните налагат извода, че съдиите са положили значителни усилия да 

приключат делата в срок до 1 година. Основните причини за продължаването 

на делата повече от година се свеждат до проблеми при размяна на книжа, 

призоваване на страни и свидетели, неизготвяне в срок на допуснатите 

съдебни експертизи от страна на ВЛ, спиране на производства до 

приключване на преюдициални спорове или поради смърт на страни, както и 

делата за делби, които са двуфазни. 

 С цел спазване на инструктивните срокове за разглеждане и 

приключване на делата и във връзка с указанията на ВСС съдиите 

ежемесечно изискват справки за евентуално отпаднали пречки по 

движението им - предвид факта, че голяма част от делата с изтекъл срок над 

1 година са спрени до разрешаването на преюдициален спор. Отделно от това 

със заповед на председателя на съда е възложено на всеки отделен съдия в 

края на съответното тримесечие да изготви анализ на причините за забавяне 

на всяко от делата, продължило повече от 6 месеца. Все в тази връзка 

съдебните деловодители в края на всеки месец докладват на председателя 

делата, които не са насрочени от съответните съдии, макар да са налице 

предпоставките за това. 
 

      

 

 



ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛАТА 

През 2021г. са били насрочени общо 2067 граждански дела за 

разглеждане в открито заседание, като 951 от тях са били отложени.  

За съпоставка   
 През 2020г. са били насрочени общо 2023 граждански дела за разглеждане в 

открито заседание, като 884 от тях са били отложени.    

 През 2019г. са били насрочени общо 2318 граждански дела за разглеждане в 

открито заседание, като 1075 от тях са били отложени.           

 През 2018г. са били насрочени общо 2081 граждански дела за разглеждане в 

открито заседание, като 906 от тях са били отложени.  

   

 Тези данни сочат, че над 54% от гражданските дела се разглеждат в 

едно съдебно заседание. Основните причини за отлагане на делата се дължат 

на нередовно призоваване на страни, свидетели или ВЛ, посочване и 

събиране на нови доказателства - предимно от страна на ищеца във връзка с 

отговора на ответника в срока по чл.131 от ГПК, за изслушване на допуснати, 

но неизготвени съдебни експертизи.  

         

 ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

През 2021г. са обжалвани общо 255 акта.  

 

         За съпоставка  
През 2020г. са обжалвани общо 343 акта.  

През 2019г. са обжалвани общо 337 акта.  

През 2018г. са обжалвани общо 306 акта.  

           

 

 Ревизирани съдебни актове 

През 2021г. са върнати обжалвани 176 решения по граждански дела, 

като 120 акта са изцяло потвърдени, 14 акта изцяло отменени и е постановен 

акт по същество, 4 акта са изцяло обезсилени и делата върнати за ново 

разглеждане, 1 акт е обявен за нищожен, 3 акта са обезсилени поради 

постигане на спогодба пред въззивната инстанция, 27 акта са потвърдени в 

една част, отменени в друга и е постановен акт по същество, 1 акт е 

обезсилен в една част и върнат за ново разглеждане в друга, 4 акта са 

потвърдени в една част, отменени в друга и е постановен акт по същество по 

обективни причини - поради допускане на нови доказателства пред 

въззивната инстанция, 1 акт е потвърден в една част, обезсилен в друга по 

обективни причини - поради постигане на спогодба пред въззивната 



инстанция, 1 акт е потвърден в една част, обезсилен в друга по обективни 

причини - поради приемане на вземането изцяло на ищеца, когато срещу 

ответника е открито производство по несъстоятелност и вземането на ищеца 

е прието изцяло. 

През 2021г. са върнати обжалвани 31 определения по граждански дела, 

като 20 акта са изцяло потвърдени, 9 акта изцяло отменени и е постановен 

акт по същество, 1 акт е потвърден в една част, отменен в друга и е 

постановен акт по същество и 1 акт е потвърден в една част,  обезсилен в 

друга и върнат за ново разглеждане 

Посочените данни показват много добро качество на правораздаване от 

страна на съдиите в гражданска колегия, въпреки високата натовареност и 

намаления брой съдии. Има все още случаи, при които делата се връщат от 

Окръжен съд-Пазарджик за надлежно администриране на въззивните жалби. 

Този въпрос продължава да бъде предмет на обсъждане на събрания на 

съдиите от гражданска колегия, като най-често причините се свеждат до 

големия обем работа по администриране на гражданските дела. За 

преодоляване на този проблем е създаден регистър на върнати от въззивната 

инстанция дела за поправка на очевидна фактическа грешка, за допълване на 

съдебното решение, за изменение на съдебното решение в частта за 

разноските или за отстраняване на нередовности и/или администриране на 

въззивната жалба, като всеки съдия в края на месеца - въз основа на 

извлечение от регистъра на върнатите от въззивната инстанция дела - изготвя 

писмено становище до председателя за причините, довели до това връщане. 

Утвърден е образец на контролен лист за проверка редовността на въззивните 

жалби, който лист се попълва от съдебните деловодители/архивари преди да 

докладват жалбите на съдиите, съответно преди да докладват делата за 

разпореждане за изпращане на горната инстанция. 

 

НАТОВАРЕНОСТ  

 

Натовареността по щат на гражданско отделение на РС-Пазарджик през  

2021г. спрямо делата за разглеждане е 39,27 а спрямо свършените дела – 

34,51. 

 Действителната натовареност на съдиите от гражданска колегия спрямо 

делата за разглеждане е 55,72 а спрямо свършените дела – 48,96. 

          

          За сравнение   

 Натовареността по щат на гражданска колегия на РС-Пазарджик през  

2020г. спрямо делата за разглеждане е 34,27 а спрямо свършените дела – 

29,37. Действителната натовареност на съдиите от гражданска колегия 

спрямо делата за разглеждане е 50,02 а спрямо свършените дела – 42,86. 



Натовареността по щат на гражданска колегия на РС-Пазарджик през  

2019г. спрямо делата за разглеждане е 44,64 а спрямо свършените дела – 

38,77. Действителната натовареност на съдиите от гражданска колегия 

спрямо делата за разглеждане е 67,33 а спрямо свършените дела – 58,60. 

Натовареността по щат на гражданска колегия на РС-Пазарджик през  

2018г. спрямо делата за разглеждане е 44,10, а спрямо свършените дела – 

38,47. Действителната натовареност на съдиите от гражданска колегия 

спрямо делата за разглеждане е 67,22 а спрямо свършените дела – 58,64. 

  

Разликата в натовареността по щат и действителната натовареност е 

значителна – 16,5 дела спрямо тези за разглеждане и 13,55 дела спрямо 

свършените - и се дължи на по-малкия брой съдии, работили в гражданско 

отделение през 2021г. Това води до увеличена натовареност, несъмнено дава 

отражение в известна степен и върху бързината на правораздаването, 

въпреки полаганите максимални усилия от съдиите и постигнатите сериозни 

резултати по отношение приключване на гражданските дела в 3-месечен 

срок, а именно 87%.  
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СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИИТЕ ОТ ГРАЖДАНСКА 

КОЛЕГИЯ       

     

 Броят на постъпилите и свършени граждански дела при 

отделните съдии през отчетния период е както следва:  

 Съдия Веселка Златева – постъпили 431 дела, свършени – 417 дела. 

 Съдия Цветанка Вълчева – постъпили 552 дела, свършени – 565 дела. 

 Съдия Ани Харизанова – постъпили 541 дела, свършени – 539 дела. 

 Съдия Мира Мирчева – постъпили 609 дела, свършени – 597 дела. 



 Съдия Димитър Чардаков – постъпили 529 дела, свършени – 515 дела. 

 Съдия Христо Георгиев - постъпили 564 дела, свършени – 560 дела. 

 Съдия Мария Ненова - постъпили 533 дела, свършени – 529 дела. 

 Съдия Ангел Ташев - постъпили 576 дела, свършени – 591дела. 

Съдия Росица Василева - постъпили 199 дела, свършени – 239 дела. 

 

Граждански дела са разгледали и съдиите от наказателно отделение, а 

именно: 

Съдия Димитър Бишуров – постъпило 1дело, свършено 1 дело. 

Съдия Таня Петкова - постъпили 2 дела, свършени – 2 дела. 

 

           През цялата 2021г. РС-Пазарджик работи с ЕИСС. Новата система 

продължава да разпределя неравномерно делата измежду съдиите от 

гражданско отделение, вкл. и в групи дела, при които съдиите са с еднакъв 

процент натовареност, като регулирането на този процес е невъзможно. Така 

например е натрупана изключително сериозна разлика в постъпленията на 

делата по реда на заповедното производство, който факт през отчетната 

година категорично не се дължи на  ползван платен годишен отпуск от 

съдиите от гражданско отделение през м.декември – при съдия Мирчева са 

постъпили 360 заповедни дела, докато при съдиите Чардаков и Ненова – 300 

дела, при съдия Златева – 316 дела. В този смисъл не може да бъде направен 

обективен анализ на натовареността на отделните съдии в гражданско 

отделение откъм постъпилите дела – извън тези, разглеждани по дежурство, 

по отношение на което постъпление няма форма за контрол.  

 При отчитане резултатите, касаещи свършените дела, следва да се има 

предвид един факт, който е от съществено значение – през отчетния период 

съдия Златева е постановила решения по 11 дела – делба първа фаза, съдия 

Вълчева - по 7 дела, съдия Чардаков - по 8 дела, съдия Ненова – по 1 дело и 

съдия Василева – по 1 дело. С оглед указанията на ВСС решенията по 

допускане на делба не се отразяват в статистиката, но обективно по всяко от 

делата съдът постановява по две съдебни решения в отделните фази и за 

нуждите на настоящия отчет се включват в броя на приключените дела.  

 Следва да се отчете и броя разгледани и приключени дела от съдиите 

от гражданско отделение при командироването им в РС-Панагюрище, а 

именно: 

  Съдия Елисавета Радина – постъпили 7 дела, свършени 7 дела. 

           Съдия Цветанка Вълчева – постъпили 18 дела, свършени –18 дела. 

 Съдия Ани Харизанова – постъпили 14 дела, свършени – 14 дела. 

 Съдия Камен Гатев – постъпили 5 дела, свършени – 5 дела. 

 Съдия Димитър Бишуров – постъпило 1 дело, свършено 1 дело. 

 Съдия Снежана Стоянова - постъпили 183 дела, свършени – 181 дела. 

 Съдия Димитър Чардаков – постъпили 2 дела, свършени – 2 дела. 

 Съдия Христо Георгиев - постъпили 20 дела, свършени – 20 дела. 

 Съдия Мария Ненова - постъпили 5 дела, свършени – 5 дела. 



 Съдия Ангел Ташев - постъпили 1 дела, свършени – 1 дела. 

  Съдиите от гражданско отделение на РС-Пазарджик и съдия Камен 

Гатев от наказателно отделение на РС-Пазарджик са разгледали общо 258 

дела и са приключили общо 256 дела в РС-Панагюрище. 

 През отчетния период в РС-Пещера е бил командирован съдия Камен 

Гатев. Същият е разгледали 95 граждански дела, като е приключил 65 дела.  

 

Така броят на постъпилите и свършени граждански дела при отделните 

съдии от РС-Пазарджик през отчетния период е както следва: 

 

Съдия Веселка Златева – постъпили 431 дела, свършени – 417 дела. 

Съдия Цветанка Вълчева – постъпили 570 дела, свършени – 583 дела. 

Съдия Ани Харизанова – постъпили 555 дела, свършени – 553 дела. 

Съдия Мира Мирчева – постъпили 609 дела, свършени – 597 дела. 

Съдия Димитър Чардаков – постъпили 531 дела, свършени – 517 дела. 

Съдия Христо Георгиев - постъпили 584 дела, свършени – 580 дела. 

Съдия Мария Ненова - постъпили 538 дела, свършени – 534 дела. 

Съдия Ангел Ташев - постъпили 577 дела, свършени – 592 дела. 

Съдия Росица Василева - постъпили 199 дела, свършени – 239 дела. 

  Съдия Елисавета Радина – постъпили 7 дела, свършени 7 дела. 

Съдия Камен Гатев - постъпили 95 дела, свършени – 65 дела 

Съдия Димитър Бишуров – постъпило 2 дела, свършени 2 дела. 

Съдия Таня Петкова - постъпили 2 дела, свършени – 2 дела. 

 

 

  Резултати от върнати обжалвани и протестирани дела при 

отделните съдии през отчетния период:  

    Съдия Веселка Златева – върнати 15 дела с постановени решения, от 

които 9 акта потвърдени, 1 акт е отменен и постановен акт по същество, 1 акт 

е обезсилен и върнат за ново разглеждане, 1 акт е обезсилен поради 

постигане на спогодба пред въззивната инстанция, 3 акта са потвърдени в 

една част, отменени в друга и е постановен акт по същество. Върнати са 2 

дела с постановени определения, от които 2 потвърдени. 

 Съдия Николинка Попова - върнати 10 дела с постановени решения, от 

които 9 акта потвърдени, 1 акт е потвърден в една част, отменен в друга и е 

постановен акт по същество. Върнати са 2 дела с постановени определения, 

от които 2 потвърдени. 

 Съдия Цветанка Вълчева – върнати 25 дела с постановени решения, от 

които 20 акта потвърдени, 2 акта отменени и постановен акт по същество, 1 

акт е обезсилен поради постигане на спогодба пред въззивната инстанция, 2 

акта са потвърдени в една част, отменени в друга и е постановен акт по 

същество. Върнати са 5 дела с постановени определения, от които 1 

потвърдени, 2 отменени и е постановен акт по същество.     



Съдия Ани Харизанова – върнати 22 дела с постановени решения, от 

които 15 акта потвърдени, 1 акт е отменен и е постановен акт по същество, 5 

акта са потвърдени в една част, отменени в друга и е постановен акт по 

същество и 1 акт е потвърден в една част, отменен в друга и е постановен акт 

по същество поради представяне на нови доказателства пред въззивната 

инстанция, които са обусловили отмяната. Върнати са 6 дела с постановени 

определения, от които 5 акта потвърдени, 1 акт е отменен е постановен акт по 

същество.  

 Съдия Мира Мирчева - върнати 22 дела с постановени решения, от 

които 12 акта потвърдени, 1 акт отменен и  постановен акт по същество, 7 

акта потвърдени в една част, отменени в друга и е постановен акт по 

същество, 2 акта са потвърдени в една част, отменени в друга и е постановен 

акт по същество поради представяне на нови доказателства пред въззивната 

инстанция, които са обусловили отмяната. Върнати са 4 дела с постановени 

определения, от които 1 акт потвърден, 3 акта са отменени и постановен акт 

по същество. 

 Съдия Димитър Чардаков – върнати 22 дела с постановени решения, от 

които 13 акта потвърдени, 3 акта отменени и е постановен акт по същество, 2 

акта са обезсилени и върнати за ново разглеждане, 1 акт е обезсилен поради 

постигане на спогодба пред въззивната инстанция, 1 акт е потвърден в една 

част, отменени в друга и е постановен акт по същество, 1 акт е обезсилен в 

една част и върнат за ново разглеждане в друга, 1 акт е потвърден в една 

част, отменен в друга и е постановен акт по същество поради представяне на 

нови доказателства пред въззивната инстанция, които са обусловили 

отмяната. Върнати са 3 дела с постановени определения, от които 2 

потвърдени, 1 акт е отменен и е постановен акт по същество.   

Съдия Христо Георгиев - върнати 16 дела с постановени решения, от 

които 9 акта потвърдени, 4 акта са отменени и е постановен акт по същество, 

2 акта са потвърдени в една част, отменени в друга и е постановен акт по 

същество, 1 акт е потвърден в една част, обезсилен в друга по обективни 

причини - поради приемане на вземането изцяло на ищеца, когато срещу 

ответника е открито производство по несъстоятелност и вземането на ищеца 

е прието изцяло. Върнати са 3 дела с постановени определения, от които 1 

акт потвърден, 1 акт отменен и постановен акт по същество, 1 акт е 

потвърден в една част, отменен в друга и е постановен акт по същество. 

 Съдия Мария Ненова – върнати 13 дела с постановени решения, от 

които 9 акта потвърдени, 2 акта отменени и е постановен акт по същество, 2 

акта потвърдени в една част, отменени в друга и е постановен акт по 

същество. Върнати са 2 дела с постановени определения, от които 1 акт 

потвърден, 1 акт отменен в една част, в друга обезсилен и постановен акт по 

същество.  

 Съдия Ангел Ташев – върнати 15 дела с постановени решения, от които 

11 акта потвърдени, 1 акт отменен и е постановен акт по същество, 1 акт е 

обезсилен и върнат за ново разглеждане, 2 акта потвърдени в една част, 



отменени в друга и е постановен акт по същество. Върнати са 4 дела с 

постановени определения, от които 3 акта потвърдени, 1 акт отменен и 

постановен акт по същество. 

 Съдия Росица Василева – върнати 13 дела с постановени решения, от 

които 11 акта потвърдени, 1 акт потвърден в една част, отменен в друга и е 

постановен акт по същество, 1 акт е потвърден в една част, обезсилен в друга 

по обективни причини - поради постигане на спогодба пред въззивната 

инстанция.   

  

 Посочените данни дават повод да се направи заключение за отлично 

качество на правораздаване, въпреки високата натовареност на съдиите от 

гражданско отделение. Изключително постижение е и фактът, че през 2021г. 

няма просрочени съдебни актове, което се дължи единствено на тяхната 

организираност и отговорното отношение към правораздавателната дейност. 

 

През 2021г. на основание чл. 58 от ЗСВ, решение на Съдийската 

колегия на ВСС от 21.09.2021г., взето на основание чл. 30, ал. 5, т.10 от ЗСВ 

съгласно т. 20 от протокол № 32 и въз основа на заповеди № ВСС-21-

55/12.10.2021г., изменена със заповед № ВСС-21-55/21.10.2021г. и № ВСС-

21-15/29.09.2021г. на Главния инспектор на ИВСС е извършена проверка в 

Районен съд – Пазарджик по спазване на разпоредбата на чл. 80 от 

Правилника за администрацията в съдилищата по гражданските дела, 

образувани в периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г. В изготвения доклад е 

отразено, че ИВСС е констатирал създадена необходима организация в 

Районен съд – Пазарджик за спазването на чл.80 от ПАС, поради което не е 

отправил препоръки за подобряване на дейността.             

През отчетния период не са правени проверки от Окръжен съд – 

Пазарджик. 

  

 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
  

 
 ПОСТЪПИЛИ  НАКАЗАТЕЛНИ  ДЕЛА 

 

През 2021г. новообразуваните наказателни дела са общо 2030, в т.ч. 13 

върнати за ново разглеждане под нов номер и 10 повторно внесени и 

образувани под нов номер след прекратяване на съдебното производство 

/чл.42, ал.2, чл.249 и чл.288, т.1 от НПК/ и 1 дело продължаващо под същия 

номер. По видове са както следва: 

 



- 351  НОХД 

- 57 НЧХД  

- 57 АНД по чл.78А от НК 

- 756 ЧНД  

- 75 ЧНД (разпити пред съдия)  

- 714 АНД 

   

Постъпили наказателни дела 

Година НОХД НЧХД ЧНД 
ЧНД 

разпити 
АНД 

Чл.78а 

НК 
Общо 

2018 537 77 988 61 628 68 2359 

2019 520 53 1067 72 817 111 2640 

2020 349 52 702 24 770 56 1953 

2021 351 57 756 75 714 57 2030 

 

 

За съпоставка:  

През 2020г. новообразуваните наказателни дела са общо 1953, в т.ч. 3 

върнати за ново разглеждане под нов номер и 11 повторно внесени и 

образувани под нов номер след прекратяване на съдебното производство 

/чл.42, ал.2, чл.249 и чл.288, т.1 от НПК/. По видове са както следва: 

- 348  НОХД 

- 52 НЧХД  

- 156 АНД по чл.78А от НК 

- 702 ЧНД  

- 24 ЧНД (разпити пред съдия)  

- 770 АНД 

 

През 2019г. новообразуваните наказателни дела са общо 2640, в т.ч. 2 

върнати за ново разглеждане под нов номер и 16 повторно внесени и 8 

продължаващи под същия номер след прекратяване на съдебното 

производство /чл.42, ал.2, чл.249 и чл.288, т.1 от НПК/. По видове са както 

следва: 

- 520 НОХД 

- 53 НЧХД  

- 111 АНД по чл.78А от НК 

- 1067 ЧНД  

- 72 ЧНД (разпити пред съдия)  

- 817 АНД 

 

През 2018г. новообразуваните наказателни дела са общо 2359, в т.ч. 5 

върнати за ново разглеждане под нов номер и 21 повторно внесени и 9 

продължаващи под същия номер след прекратяване на съдебното 



производство /чл.42, ал.2, чл.249 и чл.288, т.1 от НПК/. По видове са както 

следва: 

- 537 НОХД 

- 77 НЧХД  

- 68 АНД по чл.78А от НК 

- 988 ЧНД  

- 61 ЧНД (разпити пред съдия)  

- 628 АНД 

 

Анализът на постъпленията на наказателни дела е направен в общата 

част от доклада, където са обсъдени постъпленията на всички видови дела в 

РС-Пазарджик през 2021г. 

   

 

СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  

 

Година НОХД НЧХД ЧНД 
ЧНД 

разпити 
АНД 

Чл.78а 

НК 
Общо 

2018 517 68 995 61 586 70 2297 

2019 535 63 1067 72 672 110 2519 

2020 358 45 703 24 780 55 1965 

2021 361 61 756 75 850 54 2157 

 

 Броят на приключилите през 2021г. наказателни дела е 2157, от които:  

 - в 3-месечен срок са приключили 1528 дела или 71%, като от 1 до 3 

месеца са приключили 1528 дела 

- от 3 до 6 месеца са приключили 428 дела  

- от 6 м - 1 година са приключили 165 дела   

- над 1 година - 36 дела  

 

 За  съпоставка:   

Броят на приключилите през 2020г. наказателни дела е 1965, от които:  

 - в 3-месечен срок са приключили 1322 дела или 67%, като от 1 до 3 

месеца са приключили 401 дела 

- от 3 до 6 месеца са приключили 421 дела  

- от 6 м - 1 година са приключили 205 дела   

- над 1 година - 22 дела  

Броят на приключилите през 2019г. наказателни дела е 2519, от които:  

 - в 3-месечен срок са приключили 1925 дела или 76%, като от 1 до 3 

месеца -са приключили 432 дела 

- от 3 до 6 месеца са приключили 460 дела  

- от 6 м - 1 година са приключили 115 дела   

- над 1 година - 19 дела  

 



Броят на приключилите през 2018г. наказателни дела е 2297, от които:  

- в 3-месечен срок са приключили 1937 дела или 84%  

- от 3 до 6 месеца са приключили 270 дела  

- от 6 м - 1 година са приключили 84 дела   

- над 1 година - 6 дела  

 

Отчетеният процент на приключени дела до 3 месеца през 2021г. се е 

увеличил с 4 пункта спрямо този за предходната година, което се дължи от 

една страна на увеличения брой постъпили ЧНД и ЧНД-разпити. Увеличили 

са се с 206 бр. делата, приключили в 3-месечен срок, който факт се дължи 

както на увеличеното постъпление на дела, които се разглеждат в кратки 

срокове, така и на професионализма на съдиите от наказателно отделение и 

стриктното спазване на процесуалните срокове за насрочване и приключване 

на разпределените им дела.  

Почти двойно, обаче, е нараснал и броя на делата, които продължават 

повече от една година, за което причините са изцяло обективни – намален 

брой съдии в наказателно отделение на РС-Пазарджик / 1 свободен щат 

поради смърт на съдия, който преди това е бил командирован, двама съдии 

командировани постоянно, 1 съдия ползва отпуск за отглеждане на малко 

дете, всички съдии през целия период са командировани в РС-Пещера и РС-

Панагюрище да разглеждат и администрират дела в РС-Пещера и РС-

Панагюрище, а в последния –вкл. и да изпълняват функция административен 

ръководител /; отсъствие през годината поради заболяване от COVID-19 на 

съдии, съдебни заседатели, страни в процеса, вещи лища, което предпоставя 

отлагане и отсрочване на делата; отделно от това тези дела са с фактическа и 

правна сложност, ведно със съпътстващите разглеждането им процесуални 

затруднения.   

За четвърта поредна година значително нараства броя на приключените 

АНД, като в сравнение с 2020г. те са със 70 повече, а в сравнение с 2019г. – 

със 178 повече. При анализа на тези резултати следва да се има предвид 

нерегулярното постъпление на този вид дела през последните три години - 

създалата се емидемична обстановка несъмнено обуслови и работата на 

държавната администрация в различните ресори.  

 Независимо от значителния брой разглеждани и приключени дела през 

отчетния период и сериозните затруднения в протичане на работния процес, 

посочени по-горе, то следва да се отрази като изключително постижение 

фактът, че през 2021г. и в наказателно, както в гражданско отделение, няма 

просрочени съдебни актове, което се дължи единствено на 

самодисциплината, организираността и отговорното отношение на съдиите 

към правораздавателната дейност. 

 

 

 

 



  НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

Година 

Останали 

несвършени от 

пред. г. 

Ново 

постъпили 

В т.ч. 

върнати от 

горната 

инстанция 

Всичко за 

разглеждане 
Несвършени 

 2018г.        254     2359         5     2613 316 

 2019г.        316      2640         2     2965 437 

 2020г.        437     1953         3     2390 425 

 2021г.        425     2030        13     2455 298 

 

През 2021г. са останали несвършени 298 дела - или със 127 дела по-

малко от останалите през предходната година и то при увеличено 

постъпление и почти еднакъв брой останали несвършени от предходния 

период. Резултатът  се дължи на усилията на съдиите да приключат 

разглежданите от тях дела в по-кратки срокове.  

 

От несвършените НОХД с изтекъл срок от образуването на делото са: 

- До 3 месеца – 45 

- От 3 до 6 месеца – 15 

- От 6 м. до 1 година – 11 

- Над 1 година – 8 

 

От несвършените АНД с изтекъл срок от образуването на делото са: 

- До 3 месеца – 121 

- От 3 до 6 месеца – 45 

- От 6 м. до 1 година – 19 

- Над 1 година – 4 

 

 

Впечатление прави високия брой несвършени АНД в срок до 3 месеца, 

който факт се дължи на нерегулярното постъпление на дела  от този вид по 

време на извънредното положение и последвалата извънредна емидемична 

обстановка и постъпването им в съда основно в края на годината, който факт 

обективно е довел до невъзможност да бъдат разгледани и приключени до 

края на отчетния период. По отношение на делата, продължили от 3 месеца 

до 1 година - броят им  е общо 64 и е намалял точно на половина в сравнение 

с 2020г. и въпреки факта, че продължават да се характеризират с все по-

висока фактическа и правна сложност, което предпоставя провеждане на 

дълги съдебни следствия и събиране на многобройни доказателства от 

различен вид. 

 

 

 



За съпоставка : 

В края на 2020г. в РС-Пазарджик са били останали несвършени общо 

425 наказателни дела, от които 69 НОХД, 313 АНД, 9 по чл.78а от НК, 5 ЧНД 

и 29 НЧХД.  

В края на 2019г. в РС-Пазарджик са били останали несвършени общо 

437 наказателни дела, от които 77 НОХД, 323 АНД, 9 по чл.78а от НК, 6 ЧНД 

и 22 НЧХД.  

В края на 2018г. в РС-Пазарджик са били останали несвършени общо 

316 наказателни дела, от които 92 НОХД, 179 АНД, 7 по чл.78а от НК, 6 ЧНД 

и 32 НЧХД.  

 

 

 

ОТЛАГАНЕ НА ДЕЛАТА  

  

За 2021г. са били насрочени 2917 откритии 742 закрити съдебни 

заседания, от които 880 по НОХД и НЧХД. От насрочените заседания  по 

НОХД и НЧХД 468 са били отложени.  

 

За съпоставка : 

За 2020г. са проведени 1762 открити заседания по наказателни дела. По 

937 дела съдът е заседавал в закрито заседание. 

За 2019г. са насрочени 1247 дела, от които 1049 НОХД и 198  НЧХД. 

От насрочените дела са били отложени 662 дела, от които 512 НОХД.  

За 2018г. са насрочени 1243 дела, от които 1019 НОХД и 224 НЧХД. 

От насрочените дела са били отложени 668 дела, от които 494 НОХД.  

  

Делата се отлагат по обективни причини - предимно поради неявяване 

на подсъдими и/или техните защитници, на свидетели и вещи лица, което и 

през отчетната година се дължи предимно на заболяване или карантина по 

повод COVID-19.  Делата с фактическа и правна сложност основно се отлагат 

и за събиране на допълнителни доказателства – разпит на свидетели, 

изслушване на вещи лица.  

 

 

 

ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ  

 

През 2021г. в ПРС са били постановени общо 14 оправдателни присъди 

и решения, от които по: 

- НОХД - 4   

- НЧХД - 3 

- по чл.78а от  НК – 7 

 



От протестираните/обжалвани оправдателни актове  

- Потвърдени – 2 НОХД 

- Отменени– 1 АНД по чл.78А ОТ НК 

- Изменен в наказателната част по приложението на закона – 1 НОХД 

- Не са върнати от въззивния съд – 2 – НОХД и АНД по чл.78А от НК 

 

За съпоставка:  
През 2020г. в ПРС са били постановени общо 28 оправдателни присъди 

и решения, от които по: 

- НОХД - 9   

- НЧХД - 16 

- по чл.78а НК – 3 

 

През 2019г. в ПРС са били постановени общо 34 оправдателни присъди 

и решения, от които по: 

- НОХД - 13    

- НЧХД - 15 

- по чл.78а НК – 6 

 

През 2018 г. в ПРС са били постановени общо 24 оправдателни 

присъди и решения, от които по: 

- НОХД - 6 или 1,16 % от свършените НОХД   

- НЧХД - 17 

- по чл.78а НК – 1 

 

Постановените оправдателни присъди са намалели с 50% в сравнение с 

предишния отчетен период. Те са в резултат на направени  от съдебния 

състав изводи за липса на доказателства относно авторството, относно 

причинната връзка между поведението на подсъдимите лица и несъмнения 

престъпен резултат. Налице са и изводи за липса на субективна 

съставомерност на деянието.  

 

 

 

 

ДЕЛА ПО ВИДОВЕ 
 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР  

 

 

 Постъпили НОХД 

 През 2021г. са били новообразувани 371 НОХД,  останали са 

несвършени от 2020г. 69 дела или общо за разглеждане през  2020г. е имало 

440 НОХД. 



  

 За  съпоставка:   

 През 2020г. са били новообразувани 349 НОХД,  останали са 

несвършени от 2019г. 78 дела или общо за разглеждане през  2020г. е имало 

427 НОХД. 

През 2019г. са били новообразувани 520 НОХД,  останали са 

несвършени от 2018г. 92 дела или общо за разглеждане през  2019г. е имало 

612 НОХД. 

През 2018г. са били новообразувани 537 НОХД,  останали са 

несвършени от 2017г. 72 дела или общо за разглеждане през  2018г. е имало 

609 НОХД. 

  

 

Свършени НОХД:  

От разгледаните през 2021г. 440 НОХД са свършени общо 361 НОХД. 

В 3-месечен срок са свършени  286 НОХД или 79%. 

  

 За  съпоставка:   

От разгледаните през 2020г. 427 НОХД са свършени общо 358 НОХД. 

В 3-месечен срок са свършени  274 НОХД или 77%. 

От разгледаните през 2019г. 612 НОХД са свършени общо 535 НОХД. 

В 3-месечен срок са свършени  428 НОХД или 81%.  

От разгледаните през 2018г. 609 НОХД са свършени общо 517 НОХД. 

В 3-месечен срок са свършени  439 НОХД или 85%. 

 

Година Общо свършени 
До 3 месеца 

Бр. % 

2018г.             517 439 85 

2019г.             535 428 81 

2020г.              358 274 77 

2021г.             361 286 79 

 

 

От свършените общо 361 НОХД със съдебен акт по същество са 

приключили 99, прекратени са 262, от които 129 със споразумение по чл.382 

от НПК и 113 със споразумение по чл.384 от НПК, 14 НОХД са върнати за 

доразследване, 6 са прекратени по други причини. 

С 2 % се е увеличил броят на свършените в 3-месечен срок НОХД, 

който резултат е постигнат въпреки посочените по-горе фактори, обуславящи 

продължителността на разглеждане на определени наказателни дела, както и 

наличието на няколко дела с изключителна фактическа и правна сложност, 

чието разглеждане продължава повече от година, с проведени по над 20 броя 

открити съдебни заседания, основната част от които са по събиране на 

доказателства.  



Върнати за доразследване НОХД и оправдателни присъди по 

НОХД 

 

През 2021г. са върнати за доразследване на Районна прокуратура -

Пазарджик общо 14 НОХД – 13 от тях от разпоредително заседание и 1 –от 

закрито заседание. 

Протестирани са 2 акта за връщане на дела, като и двата са потвърдени.  

 

За съпоставка : 

През 2020г. са върнати за доразследване на Районна прокуратура -

Пазарджик общо 12 НОХД – всички в разпоредително заседание. 

Протестирани са 2 акта за връщане на дела, като 1 е отменен от горнта 

инстаниция и 1 не е върнат.   

 

През 2019г. са върнати за доразследване на Районна прокуратура -

Пазарджик общо 13 НОХД, от които 12 в разпоредително заседание и едно 

определение по общия ред.  

Протестирани са 6 акта за връщане на дела, като три са потвърдени от 

горнта инстаниция и 3 са отменени.  Останалите 6 не са били протестирани.  

 

През 2018г. са върнати за доразследване на Районна прокуратура -

Пазарджик общо 24 НОХД или 4,64 % от свършените дела, като по 7 от тях 

това е станало с определение от заседание по общия ред, а по останалите 17 

дела - с разпореждане на съдията -докладчик в разпоредително заседание.   

По 10 дела са постъпили частни протести против разпорежданията на 

съдията-докладчик за връщане на делото, като 5 са били потвърдени и 5 са 

били отменени при въззивния контрол.  

 

През 2021г. са постановени оправдателни присъди по 4 НОХД или по 

1,11 % от свършените НОХД. 

Свършените /прекратени/ със споразумение НОХД са 242 или 67,04 % 

от всички свършени НОХД. 

Свършени НОХД по реда на съкратеното съдебно следствие са 39 или 

10,80 % от всички свършени НОХД. 

Прекратените и върнати на прокуратурата НОХД поради съществени 

нарушения на процесуални правила са 14 или 3,88 % от всички свършени 

НОХД. 

 

Основните причини за връщането на делата  на прокурора са нарушено 

право на защита (по различни причини); констатации за неизправност на 

обвинителния акт, обусловена от несъответствие с изискванията за неговото 

съдържание, поставено с разпоредбата на чл.246 от НПК; открити 

противоречия между обстоятелствена и заключителна част на обвинителния 

акт, довели до неяснота на обвинението; липса на достатъчно и ясно 



описание на инкриминираната деятелност. Във всички случаи изводите са 

били за засегнато право на защита на подсъдимия. 

 И за този отчетен период е актуален извода, че законодателното 

решение за въвеждане на открито разпоредително заседание и възможността 

за поправка на очевидни фактически грешки не предпостави в очакваната 

степен намаление на броя на върнатите поради процесуални нарушения дела, 

напротив - създават се допълнителни предпоставки за забавяне 

разглеждането и приключването на делата в указаните процесуални срокове. 

 

  

 

СЪДЕНИ ЛИЦА  

 

През 2021г. са били съдени 402 лица по НОХД, от които 5 са били 

оправдани. Осъдени са били 353 лица.  

На лишаване от свобода до три години са били осъдени 259 лица, като 

за 206 съдът е приложил института за условното осъждане по чл. 66 от НК .  

На наказание от три до петнадесет години лишаване от свобода са били 

осъдени 3 лица. 

Наказание пробация е било наложена на 58 лица. 

Глоба е била наложена на 29 лица.  

От общо съдените по НОХД със съдебно одобрено споразумение са 

били наказани 252лица.  

 

През 2020г. са били съдени 427 лица по НОХД, от които 9 са били 

оправдани. Осъдени са били 352 лица, от които 1 непълнолетно.  

През 2019г. са били съдени 528 лица по НОХД, от които 15 са били 

оправдани. Осъдени са били 539 лица, от които 3 непълнолетни.  

През 2018г. са били съдени 581 лица по НОХД, от които 6 са били 

оправдани. Осъдени са били 533 лица, от които 4 непълнолетни. 

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР  

 

През 2021г. е имало за разглеждане 86 НЧХД, от които 

- 29 са били висящи в началото на периода  

- 57 са постъпили през отчетната година 

Свършени са 61, като в 3- месечен срок - 25 дела или 41 %.  

Със съдебен акт по същество са приключили 25 дела, прекратени са 36 

дела, от които 9 – по спогодба . В края на периода са останали висящи  25 

дела. 

  

 



 За съпоставка:  

 

През 2020г. е имало за разглеждане  74 НЧХД, от които 22 са били 

висящи в началото на периода, 52 са постъпили през отчетната година, в т.ч. 

1 е върнато за ново разглеждане под нов номер . Свършени са 45, като в 3- 

месечен срок - 18 дела или 40 %. Със съдебен акт по същество са 

приключили 21 дела, прекратени са 24 дела. В края на периода са останали 

висящи  29 дела. 

  

През 2019г. е имало за разглеждане  85 НЧХД, от които 32 са били 

висящи в началото на периода, 50 са постъпили през отчетната година, в т.ч. 

1 е върнато за ново разглеждане под нов номер, 3 са продължили под същия 

номер. Свършени са 63, като в 3- месечен срок - 22 дела или 35 %.  Със 

съдебен акт по същество са приключили 36 дела, прекратени са 27 дела. В 

края на периода са останали висящи  22 дела. 

  

През 2018г. е имало за разглеждане  100 НЧХД, от които 23 са били 

висящи в началото на периода, 76 са постъпили през отчетната година, в т.ч. 

1 е върнато за ново разглеждане под нов номер, 1 е продължило под същия 

номер. Свършени са 68, като в 3- месечен срок - 32 дела или 47 %. Със 

съдебен акт по същество са приключили 30 дела, прекратени са 38 дела. В 

края на периода са останали висящи  32 дела. 

  

Налице е увеличение както на постъпленията на този вид дела спрямо 

предишната година, така и на броя приключили – въпреки затрудненията, 

свързани от една страна с мерките по повод COVID-19, но и с 

необходимостта от ангажиране на доказателства, каквито искания основно се 

правят в първото по делото заседание и предпоставят отлагане за събирането 

им. По тези дела традиционно се провеждат по няколко ( почти във всички 

случаи повече от три ) съдебни заседания за събиране на доказателства.  

 

 

ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЛА ПО ЧЛ.78А ОТ 

НК 

 

За 2021г. е имало за разглеждане 66 дела от този вид, от които:  

- 9 дела са били висящи в началото на периода  

- 57 дела са постъпили през отчетната година, от които едно върнато за 

ново разглеждане и образувано под нов номер  

Общо свършени са 54 дела, от които 40 дела или 74% са свършени в 3-

месечен срок. С акт по същество  са свършени  51 дела, прекратени са били 3 

дела. В края на периода са останали висящи 12 дела. 

 

  



За съпоставка:  

 

За 2020г. е имало за разглеждане 64 дела от този вид, от които 8 дела са 

били висящи в началото на периода,- 56 дела са постъпили през отчетната 

година. Общо свършени са 55 дела, от които 46 дела или 84% са свършени в 

3-месечен срок. С акт по същество  са свършени  53 дела, прекратени са били 

2 дела. В края на периода са останали висящи 9 дела. 

За 2019г. е имало за разглеждане 119 дела от този вид, от които 8 дела 

са били висящи в началото на периода, 110 дела са постъпили през отчетната 

година, 2  повторно внесени и образувани под нов номер и едно продължило 

под същия номер. Общо свършени са 110 дела, от които 97 дела или 88% са 

свършени в 3-месечен срок. С акт по същество  са свършени  101 дела, 

прекратени са били 9 дела. В края на периода са останали висящи 9 дела. 

За 2018г. е имало за разглеждане 77 дела от този вид, от които 9 дела са 

били висящи в началото на периода, 68 дела са постъпили през отчетната 

година, в т.ч. 1 е повторно внесено и образувано под нов номер. Общо 

свършени са 70 дела, от които 65 дела или 93% са свършени в 3-месечен 

срок. С акт по същество  са свършени  69 дела, прекратено е 1 дело. В края на 

периода са останали висящи 7 дела. 

 

 За този отчетен период броят на делата по чл.78а от НК е незначително 

увеличен само с 2 дела повече в сравнение с 2021г. Приключените дела 

съответнос са с 1 по-малко. Запазва се тенденцията за трайно нисък брой на 

висящите в края на периода дела от този вид.   

 

 

ДВИЖЕНИЕ НА ЧАСТНИТЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА /С 

ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ ПО ЧЛ.222 И ЧЛ.223 ОТ НПК/  

 

За 2021г. е имало за разглеждане 761 ЧНД – с 53 повече повече спрямо 

предходния отчетен период. 

Свършени са 756 дела, от които 755 в 3-месечен срок или 100 %. В края 

на годината са останали несвършени 5 дела.  

От общия брой постъпили ЧНД 14 са за реабилитации, 7 - за 

принудителни медицински мерки, 19 - за кумулации.   

Постъпили през 2020г. са 75 дела за разпити, като се установява 

драстично увеличение спрямо предходната година, когато са били 24. 

Причината е повишеният брой дела по чл.223 от НПК и е следствие на 

увеличения брой досъдебни производства, образувани за престъпления по 

чл.281 от НК, по които се правят искания за разпит на всички трафикирани 

мигранти преди настаняването им в съответните бежански центрове. 

 

 

 



ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА С АДМИНИСТРАТИВНО-

НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР  

 

През 2021г. са били разгледани общо  1027 АНД - с 66 по-малко от  

предходния отчетен период. От тях :  

- 714 са постъпили през годината,  

- 313 са били висящи в началото на периода   

Свършени са 850 дела, от които 347 дела или 41 % в 3-месечен срок. С 

акт по същество са приключили 793 дела, прекратени са 57 дела. В края на 

периода са останали висящи 177 дела.  

  

 За съпоставка :  

През 2020г. са били разгледани общо  1093 АНД - с 98 повече спрямо 

предходния отчетен период. От тях 770 са постъпили през годината, 323 са 

били висящи в началото на периода. Свършени са 780 дела, от които 265 дела 

или 34 % в 3-месечен срок. С акт по същество са приключили 711 дела, 

прекратени са 69 дела. В края на периода са останали висящи 313 дела.  

През 2019г. са били разгледани общо 995 АНД - с 230 повече спрямо 

предходния отчетен период. От тях - 817 са постъпили през годината, 178 са 

били висящи в началото на периода. Свършени са 672 дела, от които 243 дела 

или 36 % в 3-месечен срок. С акт по същество са приключили 625 дела, 

прекратени са 47 дела. В края на периода са останали висящи 323 дела.  

През 2018г. са били разгледани общо 765 АНД,  от които 628 са 

постъпили през годината, 137 са били висящи в началото на периода. 

Свършени са 586 дела, от които 347 или 59 % в 3-месечен срок. С акт по 

същество са приключили 531 дела, прекратени са 55 дела. В края на периода 

са останали висящи 179 дела. 

 

Макар формално да е налице намаление на постъплението на този вид 

дела, то си остава трайно високо. Същевременно е увеличен броя на общо 

приключените дела, съответно на приключените в 3-месечен срок и 

значително е намалял - с около 40 %) - броят на останалите несвършени дела 

спрямо предходната година. Продължава да е актуална констатацията в 

докладите от предходните две години, че този вид дела бележат повишаване 

на степента на фактическата и правната си сложност, което се отразява на 

обема на доказателствения материал, който следва да се събере за 

правилното им изясняване и решаване.   

Със законодателното решение за произнасяне и по въпроса за 

разноските, съдът след постановяване на решението в редица случаи се 

произнася неколкократно - по искания за допълване и/или изменение на 

решението само в частта за разноските, вкл. след това - по жалби до 

Административния съд против тези определения, както и с разпореждане за 

издаване на изпълнителен лист. Всичко това сериозно повишава обема 



работа, която съдиите вършат по тези дела и се отразява на действителната 

им натовареност. 

 

 

 

ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

Обжалвани и протестирани през 2021г. са били съдебни актове общо по  

321 дела. През 2020г. – по 453 дела, през 2019г. – по 453 дела, през 2018г. - 

по 340 дела. 

  

 

РЕВИЗИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ  

 

По НОХД, НЧХ и ЧНД са протестирани и обжалвани общо 321 акта, 

от които 59 акта по НОХД, 215 акта по АНД, 5 акта по АНД по чл.78А от НК, 

22 акта по ЧНД и 20 акта по НЧХД. 

Върнати са 108  акта, като: 

- 68 акта са потвърдени  

- 3 акта са отменени и делата са върнати за ново разглеждане на 

първоинстанционния съд 

- 2 акта са отменени и делата са върнати за ново разглеждане на 

прокурора 

- 3 акта са отменени и е постановена нова присъда 

- 4 акта са отменени  и е прекратено на наказателното производство 

поради обективни причини - оттегляне на тъжбата 

- 4 акта са изменени в наказателната част, потвърдени в другата част 

- 4 акта са изменени в наказателната част по отношение на наказанието 

- 7 акта са отменени и е постановено ново определение 

При осъществяване на извънинстанционнния контрол 2 акта са 

изменени и по 11 дела са оставени без уважение исканията за възобновяване. 

 

По АНД са обжалвани 215 акта. Върнати са 183 акта, като: 

-143 акта са потвърдени 

- 22 акта са отменени и са постановени нови  

- 6 акта са отменени и делата са върнати за ново разглеждане 

- 3 акта са отменени в една част и потвърдени в друга 

- 9 акт е изменен по отношение на санкцията 

Броят на отменените решения по АНД е намалял в сравнение с 

предходния отчетен период, но доколкото това са около 15% от върнатите 

след инстанционен контрол актове следва да се отчете, че се дължи на 

приложението на чл. 28 от ЗАНН при касационната проверка и възприета 

маловажност на случая; съответно на възприето нарушение на материалния 

или процесуалния закон, което не е констатирано от въззивния съд.  



  При върнатите за ново разглеждане АНД касационната инстанция е 

приела необходимост от събиране на нови гласни доказателства, които тя 

няма процесуална възможност да събира. 
 

 

 

ИЗДАДЕНИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЪДИМОСТ  

 

През 2021г. от "Бюро съдимост" при РС-Пазарджик съд са издадени 

7829 свидетелства за съдимост и 2912 справки.  

 

 

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ 

СЪОБЩЕНИЯ  

 

През 2021г. в Районен съд - Пазарджик са постъпили 498 искания по 

ЗЕС и НПК, от които 393 явни и 105 с гриф „Поверително“ - 77 от ОД на 

МВР-Пазарджик и 28 от ДАНС. 

По 25 от явните искания е постановен отказ. 

 

През 2020г. в Районен съд Пазарджик са постъпили 454 искания по ЗЕС 

и НПК, от които 377 явни и 77 с гриф „Поверително“ - 56 от ОД на МВР-

Пазарджик и 21 от ДАНС. От тях 1 е оставено без уважение.  

 

 

 

НАТОВАРЕНОСТ  

 

Натовареността по щат на наказателно отделение на РС-Пазарджик 

през  2021г. спрямо делата за разглеждане е 29,23 а спрямо свършените дела 

– 25,68. 

 Действителната натовареност спрямо делата за разглеждане е 48,66 а 

спрямо свършените дела – 42,76. 

  

 

         За сравнение   

 Натовареността по щат на наказателно отделение на РС-Пазарджик 

през  2020г. спрямо делата за разглеждане е 28,45, а спрямо свършените дела 

– 23,39. Действителната натовареност спрямо делата за разглеждане е 53,09 а 

спрямо свършените дела – 43,65. 

Натовареността по щат на наказателно отделение на РС-Пазарджик 

през  2019г. спрямо делата за разглеждане е 35,19 а спрямо свършените дела 

– 29,99. Действителната спрямо делата за разглеждане е 59,60 а спрямо 

свършените дела – 43,65. 



Натовареността по щат на наказателно отделение на РС-Пазарджик 

през  2018г. спрямо делата за разглеждане е 31,11, а спрямо свършените дела 

– 27,35. Действителната натовареност спрямо делата за разглеждане е 40,94 а 

спрямо свършените дела – 35,99. 

  

 

          При тези данни натовареността на съдиите от наказателно отделение е 

отразена в следната таблица: 

 
        

година 

натовареност 

по щат спрямо 

дела за 

разглеждане 

натовареност 

по щат спрямо 

свършени дела 

действителна 
натовареност 

спрямо дела 

за 

разглеждане 

действителна 
натовареност 

спрямо 

свършени 

дела 

   2018г.         31,11      27,35      40,94      35,99 

   2019г.         35,19      29,99      59,60      50,79 

   2020г.         28,45      23,39      53,09      43,65 

   2021г.         29,23      25,68      48,66      42,76 

 

  Разликата в натовареността по щат и действителната натовареност е 

значителна – 16,43 дела спрямо тези за разглеждане и 17,08 дела спрямо 

свършените - и се дължи на по-малкия брой съдии, работили в наказателно 

отделение през 2021г. Това води до увеличена натовареност, несъмнено дава 

отражение в известна степен и върху бързината на правораздаването, 

въпреки полаганите максимални усилия от съдиите и постигнатите много 

добри резултати по отношение приключване на наказателните дела в 3-

месечен срок, а именно 71%.  

 

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИИТЕ, РАЗГЛЕЖДАЩИ 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА         

           

        Броят на постъпилите и свършените наказателни дела при 

отделните съдии през отчетния период е както следва:  

 

        Съдия Елисавета Радина - постъпили 459 дела, свършени – 466 дела 

        Съдия Стела Михайлова - постъпили 13 дела, свършени – 107дела 

        Съдия Камен Гатев - постъпили 340, свършени – 288 

        Съдия Димитър Бишуров - постъпили 424 дела, свършени – 450 дела         

        Съдия Снежана Стоянова - постъпили 187, свършени - 178 

        Съдия Таня Петкова - постъпили 414 дела, свършени – 429 дела 

        Съдия Ели Каменова - постъпили 12 дела, свършени –61 

        Съдия Веселка Златева - постъпили 105 дела, свършени – 105 дела 

        Съдия Цветанка Вълчева - постъпили 1, свършили – 1 

        Съдия Ани Харизанова - постъпили 4, свършили – 4 



        Съдия Мира Мирчева - постъпили 1 дело, свършени – 1 

        Съдия Димитър Чардаков - постъпили 2 дела, свършени – 1 

        Съдия Христо Георгиев - постъпило 1 дело, свършени – 0 дела 

        Съдия Мария Ненова  - постъпили 0 дела, свършени – 1 

        Съдия Ангел Ташев  - постъпили 12 дела, свършени – 12 дела 

        Съдия Росица Василева - постъпили 26, свършили – 17 

 

Следва да се отчете и броя разгледани и приключени дела от съдиите 

от наказателно отделение при командироването им в РС-Панагюрище, а 

именно: 

          Съдия Елисавета Радина - постъпили 23 дела, свършени - 23 дела 

          Съдия Камен Гатев - постъпили 16, свършени - 16 дела. 

          Съдия Димитър Бишуров - постъпили 11 дела, свършени - 11 дела         

          Съдия Снежана Стоянова - постъпили 79, свършени – 78 дела. 

          Съдия Таня Петкова - постъпили 19 дела, свършени - 17 дела. 

          Съдия Христо Георгиев - постъпили 2 дела, свършени - 2 дела. 

 

 Съдиите от наказателно отделение на РС-Пазарджик и съдия Христо 

Георгиев от гражданско отделение на РС-Пазарджик са разгледали общо 150 

дела и са приключили общо 147 дела  в РС-Панагюрище. 

   

 През отчетния период в РС-Пещера е бил командирован съдия Камен 

Гатев. На същия са разпределени 10 наказателни дела, като е приключил 10 

дела.  

 

Така броят на постъпилите и свършени наказателни дела при отделните 

съдии от РС-Пазарджик през отчетния период е както следва: 

 

        Съдия Елисавета Радина - постъпили 482 дела, свършени – 489 дела 

        Съдия Стела Михайлова - постъпили 13 дела, свършени – 107дела 

        Съдия Камен Гатев - постъпили 366, свършени - 314 

        Съдия Димитър Бишуров - постъпили 435 дела, свършени – 461 дела         

        Съдия Снежана Стоянова - постъпили 265, свършени - 256 

        Съдия Таня Петкова - постъпили 433 дела, свършени – 446 дела 

        Съдия Ели Каменова - постъпили 12 дела, свършени –61 

        Съдия Веселка Златева - постъпили 105 дела, свършени – 105 дела 

        Съдия Цветанка Вълчева - постъпили 1, свършили – 1 

        Съдия Ани Харизанова - постъпили 4, свършили – 4 

        Съдия Мира Мирчева - постъпили 1 дело, свършени – 1 

        Съдия Димитър Чардаков - постъпили 2 дела, свършени – 1 

        Съдия Христо Георгиев – постъпили 3 дела, свършени – 2 дела 

        Съдия Мария Ненова  - постъпили 0 дела, свършени – 1 

        Съдия Ангел Ташев  - постъпили 12 дела, свършени – 12 дела 

        Съдия Росица Василева - постъпили 26, свършили – 17 



Резултати от върнати обжалвани и протестирани дела при 

отделните съдии през отчетния период:  

Съдия Елисавета Радина – върнати 15 дела с постановени присъди, от 

които 8 акта са потвърдени, 1 акт е отменен и делото е върнато за ново 

разглеждане на първоинстанционния съд, 1 акт е отменен  и е прекратено на 

наказателното производство поради обективни причини - оттегляне на 

тъжбата, 1 акт е изменен в наказателната част, потвърден в другата част, 1 

акт е изменен в наказателната част по отношение на наказанието, по 3 дела е 

оставено без уважение искането за възобновяване. 

Върнати са 47 АНД, от които 39 акта са потвърдени, 1 акт е отменен 

изцяло и постановен акт по същество, 1 акт е отменен и делото е върнато за 

ново разглеждане, 6 акта са изменени по отношение на санкцията. 

 Върнати са 9 дела с постановени определения, от които 6 потвърдени,  

3 акта са отменени и  е постановен нов по същество. 

 

Съдия Стела Михайлова - върнати 13 дела с постановени присъди, от 

които 7 акта са потвърдени, 1 акт е отменен и делото е върнато за ново 

разглеждане на първоинстанционния съд, 2 акта са отменени и делото 

върнато за ново разглеждане на  прокурора, 1 акт е отменен  и е прекратено 

на наказателното производство поради обективни причини - оттегляне на 

тъжбата, 1 акт е изменен в наказателната част, потвърден в другата част, по 1 

дело е оставено без уважение искането за възобновяване. 

Върнати са 41 АНД, от които 31 акта са потвърдени, 6 акта отменени 

изцяло и постановен акт по същество, 2 акта са отменени и делото е върнато 

за ново разглеждане, 2 акта са отменени в една част и потвърдени в друга. 

 

Съдия Камен Гатев – върнати 3 дела с постановени присъди, от които 1 

акт е потвърден, 2 акта са изменени в наказателната част по отношение на  

наказанието. 

Върнати са 8 АНД, от които 5 акта са потвърдени, 2 акта са отменени и 

делото е върнато за ново разглеждане. 

Върнати са 8 дела с постановени определения, от които 5 потвърдени, 2 

акта са  отменени и са постановени нови, 1 акт е изменен в наказателната 

част по приложението на закона 

 

Съдия Димитър Бишуров – върнати 22 дела с постановени присъди, от 

които 15 акта са потвърдени, 1 акт е отменен  и е прекратено на 

наказателното производство поради обективни причини - оттегляне на 

тъжбата, 1 акт е изменен в наказателната част по приложението на закона, 2 

дела са възобновени и актовете са изменени, по 3 дела е оставено без 

уважение искането за възобновяване.  

Върнати са 14 АНД, от които 12 акта са потвърдени, 2 акта отменени 

изцяло и постановен акт по същество. 



Върнати са 3 дела с постановени определения, от които 2 потвърдени, 1 

акт  е  отменен и е постановен нов. 

 

Съдия Снежана Стоянова - върнати 2 дела с постановени присъди, от 

които 1 акт е потвърден, 1 акт е изменен в наказателната част по 

приложението на закона. 

Върнати са 4 АНД, от които 4 акта са потвърдени. 

Върнати са 4 дела с постановени определения, от които 3 акта 

потвърдени, 1 акт отменен  и постановен нов.  

 

Съдия Таня Петкова - върнати 17 дела с постановени присъди, от които 

11 акта са потвърдени, 2 акта са отменени и е постановена нова присъда, по 4 

дела е оставено без уважение искането за възобновяване. 

Върнати са 51 АНД, от които 38 акта са потвърдени, 9 акта отменени 

изцяло и постановен акт по същество, 1 акт е отменен в една част и 

потвърден в друга, 3 акта са изменени по отношение на санкцията 

Върнати са 8 дела с постановени определения, от които 7 потвърдени, 1 

акт е  отменен и е постановен нов. 

 

Съдия Ели Каменова – върнати са 12 АНД, от които 11 акта са 

потвърдени, 1 акт е отменен изцяло и постановен акт по същество. 

 

Съдия Димитър Чардаков – върнато е 1 дело с постановена присъда – 

потвърдена. 

 

Съдия Ангел Ташев – върнати са 4 АНД, от които 3 акта са потвърдени 

и 1 акт е отменен изцяло и постановен акт по същество. 

 

 

През отчетния период наказателни дела в РС-Пазарджик са разгледали 

и командировани съдии от РС-Велинград, както следва: 

         Съдия Валентина Иванова - постъпили 18 дела, свършени – 18 дела 

         Съдия Иванка Пенчева - постъпили 18 дела, свършени – 18 дела 

 

 

 

Цялостната дейност на съдиите от РС-Пазарджик обхваща 

разгледаните и приключени дела както в двете отделения на съда, така и в 

останалите районни съдилища от съдебния район, където са били 

командировани, като е отразена в следните таблици: 

 

 

 

 



СЪДИЯ 

постъпили 

дела през 

отчетния 

период 

общо 

свършени 

дела  

 

 

В т.ч. 

ЧНД 

 

В т.ч. 

АНД 

 

 т.ч.  

НОХД, НЧХД 

78А  

 

Елисавета 

Радина 

489 496 211 158 97 

 

Камен  

Гатев 

461 379 118 100 80 

 

Димитър 

Бишуров 

437 463 146 193 111 

 

Снежана 

Стоянова  

265 256 59 65 54 

 

Таня  

Петкова 

435 448 155 169   105 

 

СЪДИЯ 

постъпили 

дела през 

отчетния 

период 

общо 

свършени 

дела 

В т.ч. 

ч.гр.д.,  

ч.н.д. 

В т.ч. по 

чл.410 и 

чл.417 от 

ГПК 

В т.ч. 

искови  

производства,  

АНД, НОХД 

Веселка 

Златева 
535 522 114 317 

 

102 

 

Цветанка  

Вълчева 
571 591 80 331 

 

169 

 

Ани 

Харизанова 
559 557 61 

 

330 

 

148 

Мира 

Мирчева 
610 598 91 361 

 

145 

 

Димитър  

Чардаков 
533 526 73 292 

 

158 

 

Христо  

Георгиев 
587 582 87 325 

 

148 

 

Мария 

Ненова 
538 535 85 303 

 

141 

 

Ангел Ташев 589 604 102 335 

 

166 

 



СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

       

 ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА 

 

 През 2021г. в съдебно-изпълнителна служба към РС-Пазарджик са 

постъпили общо 377 изпълнителни дела за общо дължима сума 1   

695 834,40лв. 

 

 За сравнение 

         През 2020г. в съдебно-изпълнителна служба към РС-Пазарджик са 

постъпили общо 118 изпълнителни дела за общо дължима сума 1 032 

227,67лв. 

През 2019г. в съдебно-изпълнителна служба към РС-Пазарджик са 

постъпили общо 224 изпълнителни дела за общо дължима сума 1 156 

222,99лв. 

През 2018г. в съдебно-изпълнителна служба към РС-Пазарджик са 

постъпили общо 179 изпълнителни дела за общо дължима сума 10 136 953лв. 

     

 От постъпилите дела:       

 - в полза на Държавата - 336 дела, в т. ч. 322 за публични държавни 

вземания и 14 за частни държавни вземания общо за сумата от 

1 601 100,59лв. 

  - в полза на юридически лица и търговци – 1 дело за сумата 5 364,70лв.   

 - в полза на граждани –  34 дела, в т. ч. 11 за издръжки, 1 по трудови 

спорове, 2 за предаване на дете и 20 други общо за сумата от 89 369,11лв. 

 - за изпълнение на обезпечителни мерки - 6 дела 

От предходния период са останали несвършени 1 787 дела общо за 

сумата от 35 538 528,53лв. 

 
Година 

 
Постъпили Останали 

несвършени от 

предх.период 

 

           Общо 

2018г.             179           7 691           7 870 

2019г.             224           2 429           2 653 

2020г.             118           2 058           2 176 

2021г.             377           1 787           2 164 

 

 Налице е увеличение на постъплението на изпълнителни дела с 259 бр. 

спрямо 2020г. Обективната причина е свързана с прехвърляне на 220 дела от 

ЧСИ Деница Станчева към СИС на РС-Пазарджик.  

 

 

 

 



СВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 

През 2021г. са прекратени общо 491 изп. дела, от които  46 - поради 

реализиране на вземането и 430 по други причини, на друг съдебен 

изпълнител са изпратени 15 дела.  

В края на периода са останали несвършени 1 673 дела.  

Събрана е сума в размер на 260 553,11лв., в т.ч. такси  в размер на 

19 262,88лв. 

 

 

За сравнение 

 

През 2020г. са прекратени общо 389 дела, от които  67 - поради 

реализиране на вземането и 246 по други причини, на друг съдебен 

изпълнител са изпратени 76 дела. В края на периода са останали несвършени 

1 787 дела. Събрана е сума в размер на 360 728,29лв., в т.ч. такси  в размер на 

19 288,29лв. 

През 2019г. са прекратени общо 595 дела, от които  92 - поради 

реализиране на вземането и 316 по други причини, на друг съдебен 

изпълнител са изпратени 187 дела. В края на периода са останали 

несвършени 2 058 дела. Събрана е сума в размер на 456 334,25лв., в т.ч. такси  

в размер на 47 798,81лв. 

През 2018г. са прекратени общо 5 522 дела, от които  2291 - поради 

реализиране на вземането и 2599 по други причини, на друг съдебен 

изпълнител са изпратени 316 дела. В края на периода са останали 

несвършени 2 664 дела. Събрана е сума в размер на 22 667 910,81лв., в т.ч. 

такси  в размер на 524 582,31лв. 

 
година прекратени в т.ч. поради 

реализиране 

на вземането 

в т.ч. по  

други 

причини 

събрана сума останали  

несвършени 

в края на 

периода 

    2018г. 

 

   5 522    2 291   2 599 22 667 911лв      2 664 

    2019г.       408          92      316 456 334,25лв      2 059 

 

    2020г.       389         67      246 360 728,29лв      1 787 

 

    2021г.       491         46      430 260 553,11лв      1 673 

 

 

 

През 2021г. ДСИ Симонова е прекратила 164 дела. За 2020г. е 

прекратила 129 дела, за 2019г. е прекратила 177 дела, за 2018г. 1 638 дела. 



През 2021г. ДСИ Люнгов е прекратил 199 дела. За 2020г. е прекратил 

128 дела, за 2019г. е прекратил 224 дела, за 2018г. е прекратил 1 353 дела. 

През 2021г. ДСИ Кехайова е прекратила 128 дела. За 2020г. е 

прекратила 132 дела, за 2019г. е прекратила 194 дела, за 2018г. е прекратила 1 

899 дела. 

 

 

       година     прекратени 

ДСИ Симонова 

    прекратени 

  ДСИ Люнгов 

    прекратени 

ДСИ Кехайова 

       2018г.         1 638        1 353        1 899 

       2019г.             177           224           194 

       2020г.            129           128           132 

       2021г.            164           199           128 

 

 

През отчетната година са прекратени само със 102 дела повече в 

сравнение с предходната година, което се дължи на отменените ограничения 

по отношение на изпълнителните действия, които бяха наложени по време на 

извънредното положение в страната през 2020г. 

   

   

През 2021г. са насрочени и извършени следните изпълнителни 

 действия: 

 Общо насрочени – 380 

 Общо извършени - 27 

 - въвод във владение - общо насрочени 2, извършени 1. 

          - опис на движими вещи - общо насрочени 344, извършени 6. 

          - опис на недвижими имоти - общо насрочени 3, извършени 2.  

          - предаване на дете/вещи – общо насрочени 5, извършени 5 

          - публична продан - общо насрочени 15, извършени 7 

          - други действия по ГПК - общо насрочени 11, извършени 6 

   

         За сравнение: 

 

През 2020г. са насрочени и извършени следните изпълнителни 

 действия: 

 Общо насрочени – 263 

 Общо извършени - 22 

 - въвод във владение - общо насрочени 2, извършени 2. 

          - опис на движими вещи - общо насрочени 218, извършени 8. 

          - опис на недвижими имоти - общо насрочени 13, извършени 3.  

          - предаване на дете/вещи – общо насрочени 1, извършени 1 

          - публична продан - общо насрочени 20, извършени 4 

          - други действия по ГПК - общо насрочени 9, извършени 4 



 През 2019г. са насрочени и извършени следните изпълнителни 

 действия: 

 Общо насрочени – 286 

 Общо извършени - 42 

 - въвод във владение - общо насрочени 6, извършени 2. 

          - опис на движими вещи - общо насрочени 226, извършени 16. 

          - опис на недвижими имоти - общо насрочени 13, извършени 3.  

          - предаване на дете/вещи – общо насрочени 3, извършени 2 

          - публична продан - общо насрочени 23, извършени 8 

          - други действия по ГПК - общо насрочени 15, извършени 11  

 

 

 През 2018г. са насрочени и извършени следните изпълнителни 

 действия: 

 Общо насрочени – 526 

 Общо извършени - 62 

 - въвод във владение - общо насрочени 7, извършени 3. 

          - опис на движими вещи - общо насрочени 442, извършени 22. 

          - опис на недвижими имоти - общо насрочени 16, извършени 6.  

          - предаване на дете/вещи – общо насрочени 0, извършени 0 

          - публична продан - общо насрочени 46, извършени 18 

          - други действия по ГПК - общо насрочени 15, извършени 13  

  

 Завишеният брой насрочени и съответно извършени изпълнителни 

действия се дължи също предимно на отменените ограничения, въведени по 

време на извънредното положение в страната през 2020г.  

 

  

 НАСРОЧЕНИ И ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕЗ 2021г. ОТ 

ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПООТДЕЛНО   
  

 ДСИ Мариана Симонова - насрочени 55, извършени 6, както 

следва: 

 - въвод във владение - общо насрочени 0, извършени 0. 

          - опис на движими вещи - общо насрочени 49, извършени 1. 

          - опис на недвижими имоти - общо насрочени 1, извършени 1.  

          - предаване на дете/вещи – общо насрочени 0, извършени 0  

          - публична продан - общо насрочени 2 извършени 1 

          - други действия по ГПК - общо насрочени 3, извършени 3 

 

ДСИ Венцислав Люнгов - насрочени 98, извършени 11, както 

следва: 

 - въвод във владение - общо насрочени 1, извършени 0. 

          - опис на движими вещи - общо насрочени 75, извършени 1. 



          - опис на недвижими имоти - общо насрочени 2, извършени 1.  

          - предаване на дете/вещи – общо насрочени 0, извършени 0  

          - публична продан - общо насрочени 13, извършени 6 

          - други действия по ГПК - общо насрочени 7, извършени 3 

   

ДСИ Албена Кехайова - насрочени 227, извършени 10, както 

следва: 

 - въвод във владение - общо насрочени 1, извършени 1 

          - опис на движими вещи - общо насрочени 220, извършени 4. 

          - опис на недвижими имоти - общо насрочени 0, извършени 0.  

          - предаване на дете/вещи – общо насрочени 5, извършени 5  

          - публична продан - общо насрочени 0, извършени 0 

          - други действия по ГПК - общо насрочени 1, извършени 0 

 

  

Изходящи призовки и книжа и входящ регистър за 2021г. както 

следва: 

 - 7 676 бр. изходящи призовки и книжа 

 - 4 732 бр. входящи документи 

 

 

 ДСИ 

Симонова 

ДСИ 

Люнгов 

ДСИ 

Кехайова 

Общо 

насрочени 

изп. действия 

55 98 227 380 

извършени 

изп. действия 

6 11 10 27 

изх. книжа и 

призовки  

2 340 2 061 3 275 7 676 

  

Данните сочат, че за 2021г. съдебните изпълнители са насрочили общо 

380 изпълнителни действия, а са извършили общо 27. Като негативна 

тенденция се затвърждава в годините все по-малкия брой извършени 

изпълнителни действия – 22 за 2020г., съответно 42 за 2019г. Впечатление 

прави, че насрочените от ДСИ Симонова са четири пъти по-малко от тези, 

насрочени от ДСИ Кехайова, като ДСИ Люнгов е насрочил два пъти по –

малко изпълнителни действия в сравнение с ДСИ Кехайова. За сметка на това 

ДСИ Люнгов е извършил с 1 изп. действие повече от ДСИ Кехайова, а ДСИ 

Симонова – с 4 по-малко. 

 Обективни причини за тези сериозни разлики в насрочване и 

извършване на изп.действия – особено от страна на ДСИ Симонова – не са 

налице и в тази връзка следва да се предприемат от нейна страна мерки по 

корекция в начина на организиране и осъществяване на работния процес.  



Като цяло в сравнение с броя на висящите изпълнителни дела и 

дължимите за извършване действия по тях, посочените числа - особено по 

отношение на извършените действия - продължават да са изключително 

ниски и следва да се полагат значително повече усилия от страна на ДСИ за 

преодоляване на всички обективни пречки за извършване на насрочените 

изпълнителни действия, което от своя страна ще ускори процесите по 

приключване на делата.  

 

    

 НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА 

 

 В края на 2021г. са останали несвършени общо 1 673 изпълнителни 

дела, от които - в полза на Държавата - 772 дела, в полза на юридически лица 

и търговци – 283 дела, в полза на граждани – 490 дела, за изпълнение на 

чуждестранни решения - 0 дела и за изпълнение на обезпечителни мерки - 

128 дела.  
  

 За сравнение: 

 В края на 2020г. са останали несвършени общо 1 787 изпълнителни 

дела, от които - в полза на Държавата - 593 дела, в полза на юридически лица 

и търговци – 478 дела, в полза на граждани – 591 дела, за изпълнение на 

чуждестранни решения - 0 дела и за изпълнение на обезпечителни мерки - 

125 дела.  

В края на 2019г. са останали несвършени общо 2 058 изпълнителни 

дела, от които - в полза на Държавата - 713 дела, в полза на юридически лица 

и търговци – 568 дела, в полза на граждани – 659 дела, за изпълнение на 

чуждестранни решения - 0 дела и за изпълнение на обезпечителни мерки - 

118 дела. 

В края на 2018г. са останали несвършени общо 2 664 изпълнителни 

дела, от които - в полза на Държавата - 930 дела, в полза на юридически лица 

и търговци – 756 дела, в полза на граждани – 778 дела, за изпълнение на 

чуждестранни решения - 50 дела и за изпълнение на обезпечителни мерки - 

150 дела.  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА 
 

 В района на РС-Пазарджик действат тринадесет нотариуса.  

 През 2021г. в службата по вписвания са образувани 7 055 нотариални 

дела и са извършени 11 676 вписвания. 

 

 За сравнение 

 През 2020г. в службата по вписвания са образувани 5 489 нотариални 

дела и са извършени 8 879 вписвания. 

През 2019г. в службата по вписвания са образувани 6 461 нотариални 

дела и са извършени 10 440 вписвания. 

През 2018г. в службата по вписвания са образувани 6 716 нотариални 

дела и са извършени 11 327 вписвания. 

   

            година    нотариални дела          вписвания 

             2018г.             6 716              11 327 

             2019г.             6 461              10 440 

             2020г.             5 489                 8 879 

             2021г.             7 055              11 676 

 

         Постъпили за вписване актове през 2021г. по видове 

 

       - законни ипотеки – 53 бр. 

       - договорни ипотеки – 437 бр. 

       - заличаване на ипотеки – 435 бр. 

       - възбрани – 705 бр. 

       - обстоятелствени проверки и констативни нотариални актове –790 бр. 

       - прехвърляния, вкл. дарения, продажби, суперфиции, замени, наеми, 

аренди – общо 5 844 бр. 

       - постановления – 278 бр. 

       - завещания – 44 бр. 

       - искови молби –93 бр. 

       - делби – 285 бр. 

       - актове за ДС и ОС – 1555 бр. 

       - други – 1836 бр.  

       За сравнение 

 

Постъпили за вписване актове през 2020г. по видове 

 

       - законни ипотеки – 71бр. 

       - договорни ипотеки – 357бр. 

       - заличаване на ипотеки – 268бр. 

       - възбрани - 481бр. 

       - обстоятелствени проверки и констативни нотариални актове –920бр. 



       - прехвърляния, вкл. дарения, продажби, суперфиции, замени, наеми, 

аренди – общо 4 636 бр. 

       - постановления - 228 

       - завещания – 13бр. 

       - искови молби – 76бр. 

       - делби - 202 

       - актове за ДС и ОС – 834бр. 

       - други – 386бр.  

 

        

        Постъпили за вписване актове през 2019г. по видове 

 

       - законни ипотеки – 94бр. 

       - договорни ипотеки – 406бр. 

       - заличаване на ипотеки – 252бр. 

       - възбрани - 611бр. 

       - обстоятелствени проверки и констативни нотариални актове –655бр. 

       - прехвърляния, вкл. дарения, продажби, суперфиции, замени, наеми, 

аренди – общо 5 412 бр. 

       - постановления - 192 

       - завещания – 25бр. 

       - искови молби – 73бр. 

       - делби - 287 

       - актове за ДС и ОС – 1 362бр. 

       - други – 1515бр.  

 

       Постъпили за вписване актове през 2018г. по видове 

  

       - законни ипотеки – 95бр. 

       - договорни ипотеки – 680бр. 

       - заличаване на ипотеки – 530бр. 

       - възбрани - 584бр. 

       - обстоятелствени проверки и констативни нотариални актове –858бр. 

       - прехвърляния, вкл. дарения, продажби, суперфиции, замени, наеми, 

аренди – общо 5 479 бр. 

       - постановления - 215 

       - завещания – 31бр. 

       - искови молби – 91бр. 

       - делби - 258 

       - актове за ДС и ОС – 1 562бр. 

       - други – 469бр.  

         

            

  



Извършени вписвания от съдиите по вписвания: 

          

          През 2021г. съдия по вписванията Боряна Ангушева е извършила общо 

3903 вписвания. Постановила е 4 отказа.  

          През 2021г. съдия по вписванията Мария Милева е извършила общо 

3870 вписвания. Постановила е 3 отказа.  

 През 2021г. съдия по вписванията Ася Томова е извършила общо 3903 

вписвания. Постановила е 3 отказа.  

 

 

 

 СВ 

Ангушева 

СВ 

Милева 

СВ  

Томова 

извършени 

вписвания 

 

3 903 

 

 

3 870 

 

3 903 

 

издадени 

удостоверения 

и преписи 

 

2 549 

 

2 513 

 

2 549 

постановени 

откази  

 

3 

 

 

3 

 

4 

 

 

 Дейността на службата по вписванията при РС-Пазарджик е много добре 

организирана. По подадените молби своевременно се извършват съответните 

действия от съдиите по вписванията. Преписките се комплектоват и 

администрират съобразно изискванията на ПВ. По-малкия брой извършени 

вписвания  и издадени удостоверения и преписи от съдия по вписванията 

Мария Милева се дължи на отсъствието й във връзка с ползване на отпуск 

поради заболяване. 

 

 

 

СГРАДЕН ФОНД, ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

 

 Районен съд - Пазарджик се помещава в сградата на Съдебната палата  

в гр.Пазарджик заедно Окръжен съд - Пазарджик, Районен съд - Пазарджик, 

Окръжна прокуратура - Пазарджик, Районна прокуратура - Пазарджик, 

Държавни съдебни изпълнители, Служба по вписвания и Областно звено 

"Охрана". С оглед щатната численост на Районен съд - Пазарджик - 77 души 

– все по-недостатъчен е броят работни помещения, който проблем би се 



решил в по-далечен срок - след преместване на Окръжна прокуратура от 

сградата на Съдебна палата-гр.Пазарджик в предвидената за построяване 

нова сграда, съвместно с Административен съд - Пазарджик - към момента се 

провеждат съответните обществени поръчки във връзка със строителството.  

 През 2021г. продължава да бъде изключително сериозен проблемът с 

помещенията за архив, които Районен съд - Пазарджик ползва. Ежегодно се 

архивират между 7500 и 8200 дела, в т.ч. и изпълнителни и макар 

своевременно да се унищожават всички дела, по отношение на които са 

налице предпоставките за това, то техният брой е по-малък в сравнение с 

броя дела, подлежащи на архивиране и практически в резултат на 

унищожаването освободеното място за архивиране на нови дела е по-малко 

от необходимото, помещенията са препълнени до степен на невъзможност да 

се работи с делата. Това налага временно дела, обработени за унищожаване, 

да се съхраняват в коридорите на сутерена на сградата, което решение е 

крайно незадоволително и краткосрочно. Извън всичко това в архива на 

Районен съд - Пазарджик се съхраняват и книжата на Агенция по 

вписванията, предвид че съдиите по вписвания и служителите на Агенцията, 

които ги обслужват, също се помещават в сградата на Съдебната палата. 

Проблемът с архивното място се задълбочи и в резултат на нормативните 

промени, предвиждащи завишаване срока за съхранение на книжата. 

Съхранява се също и архив на починал нотариус, каквото задължение е 

вменено на Районен съд съгласно раздел VІІІ от Наредба №32 от 29.01.1997г. 

за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.  

  

През 2021г. част от компютърната и периферна техника в РС-

Пазарджик бе обновена с бюджетни средства на съда, което е свързано с 

промените в ГПК, чл.360 от СВ и Единната информационна система на 

съдилищата (ЕИСС). 

Продължава работата с програмните продукти и информационни 

системи: 

 ЕИСС – Единна информационна система  

 САС „Съдебно деловодство”  

 национална информационна система "БЮРА СЪДИМОСТ" 

 „АПИС” - правно-информационна система 

 „ПОЛИКОНТ – ТРЗ, счетоводство, граждански договори и 

дълготрайни активи”  

 Програма "Финансов контрол" 

 Dware-Конто – онлайн програмен продукт, предназначен за  

 автоматизиране на счетоводните процеси 

 Информационна система за справки по граждански и наказателни дела 

– осигурява на физически и юридически лица достъп до движение на 

делата, които ги интересуват 

 ЦССРД - Централизирана система за случайно разпределение на дела  

 Национална база данни „Население” - бързо изготвяне на адресни  



 справки и уточняване на ЕГН на лица по делата чрез осигурен директен 

достъп на деловодителите от „Бюро Съдимост” защитен с електронен 

подпис. 

 Модул "Съдебен призовкар" 

 програмна система “JES” за автоматизация дейността на съдебно-

изпълнителната служба  

 компютърна система за управление на финансовата дейност в 

съдебното изпълнение -NFORCE  

 програмен модул "Електронни справки към РБСС 

 

 В края на 2021 в Районен съд – Пазарджик беше внедрен  публичен 

регистър на отводите (ЕПРО), в изпълнение на изискванията за обществена 

поръчка с предмет „Разработване и внедряване на електронен публичен 

регистър на отводите“ в изпълнение на проект „Осигуряване на софтуерна 

и методическа обезпеченост, и изграждане на административен капацитет на 

ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт”, Договор № 

BGO5SFOPOO1-3.001-0016-CO1/17.O7.2O16 г., процедура BGO5SFOPOO1-

3.001 - „Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за 

продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане 

на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 

2O14-2O2O г.” по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна 

система“ на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020. 

В Районен съд – Пазарджик има възможност за безкасово плащане на 

държавни такси, глоби, разноски, като за целта в Информационния център 

има инсталиран ПОС-терминал.  

През 2021г. продължава успешната интеграция със системата на 

Прокуратура на Република България (ЕИСПП), безхартиен обмен на дела 

между съдилищата, както и с Единния портал за електронно правосъдие 

(ЕПЕП). 

В Районен съд – Пазарджик се води електронен регистър на издадените 

удостоверения за електронен подпис в изпълнение на Правилника за 

вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна 

идентификация от органите на съдебната власт (приет от Пленума на Висшия 

съдебен съвет с решение по т.39, протокол №10/16.03.2017г., обнародван в 

Държавен вестник, бр.32 от 21.04.2017г.). 

На вътрешната страница на съда са публикувани вътрешни правила, 

материали от обучения и друга полезна информация за служебно ползване. 

В изпълнение на проект по Оперативна програма „Добро управление“ с 

наименование „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор 

„Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-

правосъдие“ се реализира унифициран шаблон за съдържанието на интернет 

страниците на съдилищата. Страницата на Районен съд – Пазарджик 

https://pazardzhik-rs.justice.bg се актуализира ежедневно и предоставя на 

потребителите актуална и полезна информация. Вътрешни правила регулират 



организацията за приемане и изпращане на призовки и съобщения по делата 

по електронен път - по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК, като този метод за 

комуникация със съда става все по-предпочитан от адвокатите и 

юридическите лица. 

Поради извънредната епидемична обстановка в страната и промените в 

ГПК в Районен съд – Пазарджик се провеждат открити заседания чрез 

видеоконферентна връзка в специално оборудвана съдебна зала, която 

разполага с отделни микрофони за всяка от страните и уеб камера с висока 

резолюция. 

  

МЕХАНИЗЪМ ЗА МОНИТОРИНГ НА КОМУНИКАЦИОННАТА 

СТРАТЕГИЯ. МЕДИАЦИЯ. 

 

Според индикаторите, посочени в Механизма за мониторинг на 

комуникационната стратегия, данните за Районен съд – Пазарджик за 2021г. 

са както следва:  

През 2021 г. няма проведени координационни срещи (разговори) 

между представители на „Връзки с обществеността“ на ОСВ и  представител 

на Районен съд –  Пазарджик. 

  

 Обслужени запитвания по ЗДОИ:  

 През 2021 г. в Районен съд – Пазарджик са постъпили две запитвания 

по ЗДОИ: 

1. От Добромир Иванов Велев от гр. Пазарджик  – предоставен пълен 

достъп до една част от исканата обществена информация и съотевтон 

частичен достъп до друга част  

 2. От Венелина Светлинова Фотева от гр. Бургас – предоставен пълен 

достъп до исканата обществена информация. 

 

През 2021 г. не са проведени обучения за повишаване на 

квалификацията, свързана с вътрешната и външните публики. 

През 2021 г.  в Районен съд – Пазарджик не са осъществени вътрешни 

информационни бюлетини. 

Във връзка с продължаващата и през 2021г. извънредна епидемична 

обстановка и предприетите в тази връзка мерки и ограничения в Република 

България, през 2021г. в Районен съд – Пазарджик не е проведена 

информационната кампания  „Ден на отворените врати“. 

 През 2021 г. Районен съд – Пазарджик не бе партньор в Образователна 

програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. 

Отворени съдилища и прокуратури“ поради продължаващата извънредна 

епидемична обстановка и предприетите мерки в тази връзка от държавата и 

наложените ограничения.  

През 2021г. в Районен съд – Пазарджик не са възникнали кризисни 

ситуации. 



През 2021 г. Районен съд – Пазарджик не е взел участие в съвместни, 

координирани между ОСВ медийни изяви и други инициативи, насочени 

към широката общественост. 

През 2021г. в РС-Пазарджик са проведени две медиации - по гр.д. 

№1080/2020г. с предмет иск по чл. 59, ал.9 от СК и по гр.д.№4325/2015г. с 

предмет иск за делба. И по двете дела са постановени съдебни решения.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Изразявам благодарност на съдиите, съдиите по вписвания, държавните 

съдебни изпълнители и съдебните служители за положените труд и усилия 

през изминалата 2021г., за взаимното доверие и подкрепа и постигнатите в 

резултат на това отлични резултати - въпреки изключителните трудности, с 

които беше съпътствано ежедневието ни.  

Пожелавам здраве и успехи в личния и професионалния живот и през 

2022г.  

 

 

       
Административен ръководител – 

гр.Пазарджик    Председател на 

м.януари, 2022г.                       Районен съд – Пазарджик:                                                                        

         

          

ВЕСЕЛКА ЗЛАТЕВА 

 


