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I. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА И СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРОБЛЕМИ В 
РЕЗУЛТАТ НА НЕЙНАТА НЕРАВНОМЕРНОСТ 

Натовареността в съдебната система е въпрос, чиято актуалност се 

предпоставя от няколко причини. На първо място натовареността на 

органите на съдебната власт е водещ показател за Висшия съдебен 

съвет (ВСС) при осъществяване на основната му функция, свързана с 

определяне на техния състав и организацията им на работа. Кадровите 

правомощия на ВСС намират израз както при определяне броя на 

съдиите, прокурорите и следователите по съответни органи, така и при 

определяне броя на съдебните служители - и в двата случая съобразно 

тяхната натовареност (правомощия на ВСС по чл. 30, ал. 1, т.  3, 3а ЗСВ). 

На следващо място, отново съобразно степента на натовареност, ВСС е 

овластен да създава и закрива съдилища, да променя съдебните райони 

и седалищата на съдилищата (правомощието на ВСС по чл. 30, ал. 1, т. 2 

ЗСВ). Т.е. правилното определяне степента на натовареност обуславя 

ефективното управление на съдебната система от нейния висш кадрови 

орган. 
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От друга страна, дефицитът на нормална натовареност в някои 

органи на съдебна власт дава пряко отражение върху качеството на 

труда на отделните магистрати, което на свой ред рефлектира върху 

ефективността на правораздаването. Липсата на ефективно правосъдие 

понижава доверието на обществото в съдебната власт и поставя под 

въпрос изпълнението на конституционно установените й функции, а 

именно да защитава правата и законните интереси на гражданите и 

юридическите лица. 

Ето защо е необходимо да се подходи с особено внимание при 

изследването на натовареността при разпределението на труда, 

очертаване на причините за нейната неравномерност и преодоляване на 

произтичащите от това проблеми. 

Както е известно, досегашният стандарт за отчитане на 

натовареността е на база обобщаване на статистическата информация 

за дейността на отделните звена на съдебната система. Събираните от 

ВСС статистически данни са насочени към установяване на 

натовареността по щат, действителната натовареност и средната 

натовареност. 

Анализът на тази практика и най-вече крайният резултат от нея 

показват, че тя не е достатъчно продуктивна, така че да даде отговор на 

съществуващите проблеми. Поради тази причина търсенето на 

методика, която по ясен, обективен и качествен начин да измерва 

натовареността, е основен приоритет, който стои пред ВСС и в частност 

пред неговата ресорна комисия, работеща по въпросите, свързани с 

натовареността – Комисията за анализ и отчитане степента на 

натовареност на органите на съдебната власт.  

В своята дейност Комисията не се е ограничила единствено с 

разработването на методология за определяне и отчитане на 

натовареността – процес, който неминуемо ще бъде продължителен във 

времето, поради което и няма как да даде навременни решения. В 

своите цели тя е заложила да идентифицира и изследва всички останали 

фактори за неравномерността при разпределението на труда на 

магистратите, които по един или друг начин допринасят за нея – директно 

или косвено.  

Освен обстоятелствата, свързани с материалната и техническа 

обезпеченост, условията на труд при които правораздават магистратите, 

осигуряването на продължаваща професионална квалификация, 

допълнителна ангажираност (администриране, участие в помощни 

атестационни, етични и други комисии, обучения и т.н.) и прилагането на 
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различни форми за мотивиране – мерки, които не излизат извън обхвата 

на съдебната система и нейното правилно администриране, следва да 

се отчетат и процесите, които са извън и независими от нея.  

Това са съответните социално-икономически условия, характерни 

за отделния съдебен район, както и произтичащата от тях динамика и 

структура на престъпността, демографските тенденции и, не на 

последно място, промените в законодателството.  

Както създаването на работеща методология за определяне и 

отчитане на натовареността така и преодоляването на другите фактори, 

създаващи предпоставки за неравномерно натоварване, са процеси, 

които, както вече бе изтъкнато, изискват целенасочени и продължителни 

усилия. Същевременно, задълбочаващият се проблем с натовареността, 

който рефлектира и върху самите магистрати и върху гражданите, 

изисква предприемането на неотложни действия. 

Поради тези причини Комисията е възприела политика за 

изпълнение на краткосрочни мерки в посока иницииране на 

оптимизация на щатовете в отделните органи на съдебна власт чрез 

преразпределяне на незаети щатни бройки от ниско натоварените към 

свръх и много натоварените органи на съдебна власт. Те ще спомогнат 

временно за преодоляване на дисбаланса в щатната обезпеченост на 

отделните звена на съдебната система.  

Тук следва да се припомни, че практиката за преразпределяне на 

свободни щатни бройки, както и прехвърлянето на заети щатни бройки 

на магистрати по реда на чл.194 от ЗСВ от ниско натоварените към много 

натоварените органи на съдебна власт, не е непозната до този момент 

практика.  Доскоро действалият състав на ВСС през времето на своя 

мандат, нееднократно, в изпълнение на своите правомощия, е вземал 

решения за увеличаване на щатовете в много натоварените съдилища и 

прокуратури за сметка на слабо натоварените звена. Краткосрочните 

действия на Комисията в тази посока ще се явят продължение на трайно 

установена до момента политика, но и ще са в изпълнение на нейната 

Годишна програма за 2012-2013 г. и на Графика на неотложните мерки и 

действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение 

на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, 

борбата с корупцията и организираната престъпност за периода юли 

2012 – декември 2013 г. 

 

II. МОНИТОРИНГ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ  ТЕНДЕНЦИИ 
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При анализа на установените статистически данни за 

натовареността на органите на съдебната власт от значение са следните 

възприети и до момента понятия: 

- натовареността по щат - обем на работата на съответния орган 

с оглед щата му за отчетния период, изразен в брой дела месечно на 

един съдия, който се изчислява като общият брой дела за разглеждане се 

раздели на броя на съдиите по щат за съответния съд, а получената 

стойност се разделя на броя на месеците за периода, за който се отчита 

натовареността – на 6 за полугодието и на 12 за годината; 

- действителната натовареност - обем на работата в съда на база 

реално работилите съдии, който се изчислява като постъпленията от дела 

за периода се раздели на броя на отработените човекомесеци. Те от 

своя страна се изчисляват като за всеки съдия от 12 месеца се 

приспаднат: по-продължителният отпуск по болест, неплатен отпуск и 

майчинство. Не се приспадат годишният отпуск и съдебните ваканции.  

При оптимизиране на щатовете в отделните съдилища, като значим 

фактор се отчита натовареността по щат, поради което са взети предвид 

преди всичко данните относно натовареността  на съдилищата по щат. 

За целта са изготвени таблици (Приложение 1), в които се съдържа 

информация за броя на делата за разглеждане и свършените дела по 

години 2009-2012 г.; брой на съдиите по щат и отработени човекомесеци 

по години; изчислена е натовареността по щат и действителната 

натовареност както към делата за разглеждане, така и спрямо 

свършените дела. 

За изследвания период 2009-2012 г. е изчислена и средната 

натовареност на ниво съдилища за по-точно отчитане тенденциите в 

постъпленията на делата. Тя се използва и за съпоставка както между 

отделните съдилища, така и със средната натовареност за нивото. В 

отделни таблици (приложения 3 и 4) е отразена в низходящ ред средната 

натовареност на магистратите по съдилища, изразена в брой дела 

месечно за разглеждане на един съдия. 

Анализирайки данните за натовареността на съдилищата за 

периода 2009 - 2012 г., за различните съдилища условно се очертават три 

групи съдилища по степен на натовареност – с ниска, със средна и с 

висока натовареност. Определяща за това разделение е средната 

натовареност по районни, окръжни, апелативни, военни и 

административни съдилища. По изключение в районните съдилища се 

очертава и четвърта група – със свръхнатовареност. 
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Видно е от таблиците (приложения 3 и 4), че за всички нива 

съдилища около 50% от тях са със средна натовареност, но също така е 

видно и, че много от съдилищата са с висока натовареност - около ¼, и 

приблизително толкова  - с ниска натовареност. Прави впечатление 

много ниската натовареност на военните съдилища през годините. 

Установената натовареност за отделните нива съдилища е както 
следва: 

А) За районните съдилища: 

Средната натовареност по щат на всички районни съдилища 

(както в областните градове, така и в останалите по-малки населени 

места), изразена в брой дела за разглеждане месечно на един 

магистрат за 2012 г. е  35.57 бр. при 38.74 за 2011 г. 

 Ако условно се приеме, че районните съдилища с натовареност 

под 30 бр. дела месечно са с ниска натовареност; от 30 до 46 – със 

средна натовареност; от 46 до 60 дела  - с висока натовареност, то по 

отношение на това ниво се очертава и четвъртата група съдилища – 

свръхнатоварени (с над 60 бр. дела месечно). 

1/4 от районните съдилища са с ниска натовареност и почти 1/6 - с 
висока натовареност. Аналогични са данните и за цялата 2011 г.  

Свръхнатоварените районни съдилища по брой дела за 
разглеждане месечно на един съдия за 2012 г. са около 4% (5% за 2011 г.) 
и това  са: СРС – 87,51 бр.;  РС Варна – 68,31 бр.; РС Харманли – 62,25 бр. 
и РС Перник – 67,73 бр. През предходната 2011 г. средната натовареност 

по щат на същите съдилища е била съответно: СРС – 82,47; РС Варна – 

74,24; РС Пловдив – 61,23; РС Харманли – 58,67; РС-Перник – 60,68. Видно е, 

че се наблюдава увеличение на натовареността в свръхнатоварените 

СРС, РС Харманли и РС Перник, съответно незначително намаляване на 

натовареността в районните съдилища в гр. Пловдив и гр. Варна. 

Съдилищата с висока натовареност по щат (от 46 до 60 дела за 
разглеждане месечно от един съдия) за 2012 г. са около 19 % при 17 % за 
2011 г. Това са предимно съдилища в областните центрове или такива, 

близо до населени места с голяма концентрация на население и 

бизнес.  

За 2012 г. съдилищата с висока натовареност са: РС Пловдив – 55,43 

бр; РС Кърджали – 55,31 бр.; РС Габрово – 53,65 бр.; РС Русе – 52,53 бр.; 

РС Котел – 52,08 бр.; РС Бургас – 50,10 бр.; РС Сливен – 50,02 бр.; РС 

Благоевград – 49,66 бр.; РС Стара Загора – 48,84 бр.; РС Нова Загора – 
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48,77 бр.; РС Пазарджик – 47,92 бр.; РС Враца – 46,40 бр. и др.; РС 

Сандански – 46, 88 бр.;  

За 2011 г. съдилищата с висока натовареност са били: РС Сливен – 

59,76 бр.; РС Пазарджик – 55,30 бр.; РС Бургас – 52,78 бр.; РС Враца – 

52,68 бр.; РС Велико Търново – 52,58 бр.; РС Стара Загора – 52,18 бр. и РС 

Хасково – 51,76 бр.; РС Харманли – 58,67 бр.; РС Ботевград – 54,76 бр.; РС 

Средец – 49,75 бр.; РС Нова Загора – 48,44 бр.; РС Велинград – 48,05 бр.; 

РС Несебър – 47,95 бр.; РС Девин – 47,00 бр.; РС Дулово – 46,67 бр.; РС 

Панагюрище – 46,39 бр. и РС Димитровград – 46,35 бр.  

От друга страна, с ниска натовареност (под 30 дела) за 2012 г. са 

около 26 % от районните съдилищата, или около 1/4. От тях най-ниска е 

натовареността на РС Малко Търново – 11,58 бр.; РС Ардино – 12,33 бр.; . 

РС Брезник – 14,61 бр.; РС Каварна – 16,51 бр.; РС Ивайловград – 15,25 бр.; 

РС Крумовград – 19,04 бр.;РС  Тополовград – 20,63 бр. и др. 

През предходната 2011 г. съдилищата с ниска натовареност са 

били 25 % от районните съдилища и това са: РС Малко Търново – 9,13 бр.; 

РС Трън – 10.89 бр.; РС Брезник – 15,22 бр.; РС Тополовград – 16,97 бр.; РС 

Ивайловград – 17,58 бр.; РС Каварна – 18,35 бр.; РС Крумовград – 20,17 

бр.; РС Ардино – 20.50 бр.; РС Елхово – 21,85 бр.; РС Кула – 23,25 бр.; РС 

Белоградчик – 23,04 бр.; РС Балчик – 25,00 бр. 

За сравнение натовареността на районните съдилища от един  

съдебен район е изготвена нарочна таблица, в която съдилищата са 

подредени в низходящ ред съобразно натовареността им по щат. От 

данните в тази таблица е видно, че диспропорциите в натоварването и в 

рамките на съдебните райони също са големи.  

Б) За окръжните съдилища:  

Средната натовареност по щат в окръжните съдилища за 2012 г. е 
около 8,76 бр. при 8,69 бр. за 2011 г. 

Тук ясно се разграничават три групи съдилища – с висока 

натовареност – от 11 до 20 дела, със средна натовареност – от 7 до 11 

дела, и с ниска натовареност – под 7 дела месечно. Изключение от тази 

натовареност се наблюдава при СГС – 30,40 бр. дела за разглеждане на 

един съдия месечно, или близо четири пъти от средното за нивото, поради 

което следва да се приеме, че този съд е свръхнатоварен. 

Натовареността на СГС за 2011 г. е била 28,42 бр. 
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С висока натовареност са около 14 % от окръжните съдилища и 

това са: ОС Варна – 13,71 бр., ОС Пловдив – 12,82 бр., ОС Стара Загора – 

11,77 бр.; ОС Благоевград – 11,14 бр. и дела месечно. 

През 2011 г. натовареността на същите е била: ОС Варна – 12,81 

бр., ОС Пловдив – 12,57 бр., ОС Благоевград – 12,41 бр. и ОС Стара 

Загора – 12,28 бр. дела месечно на един съдия. 

Със средна натовареност са около 54 % от съдилищата от това 

ниво и с ниска натовареност около 14 %. С най-ниска натовареност - 

под 7 дела месечно са: ОС Ямбол – 4,71 бр.; ОС Търговище – 5,40 бр.; ОС 

Кърджали – 5,95 бр. и ОС Силистра – 6,24 бр.; ОС Монтана – 6,41 бр.; ОС 

Смолян – 6,79 бр. и ОС Разград – 6,79 бр. 

През 2011 г. с най- ниска натовареност са били: ОС Разград – 5,56 

бр.; ОС Търговище – 5,20 бр. и ОС Ямбол – 4,97 бр. 

    В) За апелативните съдилища средната натовареност по щат за 
2012 г. е 6,12 бр. дела за разглеждане месечно на един съдия , при 6,78 
за 2011 г. 

     В апелативните съдилища разделението по натовареност е много 

по-слабо изразено от другите нива. Повечето от тези съдилища са със 

средна натовареност, а именно: АС Пловдив – 6,90 бр.; АС Бургас – 5,59 
бр.; АС Велико Търново – 7,12 бр.; АС Варна – 8,06 бр. С по-висока 
натовареност месечно е АС София – 11,71 бр. дела за разглеждане от 
един съдия. С най-ниска натовареност от апелативните съдилища е 

Военно-апелативния съд – 1,83 бр. и Апелативен специализиран 
наказателен съд – 1,64 бр.  

 

Г) Военни съдилища     
 

    Средната натовареност по щат на военните съдилища за 2012 г. е 
4,81 бр. при 4,82 за 2011 г. 

     При  средна  натовареност  по щат 4,81 бр. по-натоварен  в 

сравнение с останалите военни съдилища е ВС Пловдив – 11,08 бр. дела 

(с 5 съдии по щат), а най-слабо - ВС Плевен с 1,67 бр. дела месечно (с 4 

съдии по щат). ВС София е с 3,59 бр. дела (с 8 съдии по щат); ВС Сливен 
– 4,68 бр. ( с 5 съдии по щат) и ВС Варна – 3.03 бр. ( с 5 съдии по щат). 
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Д) Административни съдилища 
 

  Средната натовареност по щат за 2012 г. на административните 

съдилища е 14,47 бр. дела за разглеждане месечно от един съдия, при  
14,19 бр. за 2011 г. 

  Свръхнатоварени са Административен съд София – град с 32,77 бр. 
и АдмС Бургас – 29,53 бр. дела за разглеждане месечно на един съдия 

по щат. 

  През 2011 г. като свръхнатоварен е бил АдмС София – град с 

натовареност – 29,59. 

  С висока натовареност (над 20 дела месечно за разглеждане на 

един магистрат) през 2012 г. са около 15 % от административните 

съдилища и това са в градовете: Пловдив – 25,69  бр.; Велико Търново – 

23,47 бр.  

  През 2011 г. с висока натовареност са съдилищата в градовете:  

Бургас – 27,76 бр. дела; Хасково – 24,07 бр. дела; Пловдив – 21,79 бр. дела;  
Велико Търново – 21,46 бр. дела. 

  Средно натоварени между 12 и 20 дела месечно за 2012 г. са около 

44 % от съдилищата. Такъв е бил процентът и за цялата 2011 г. 

  С ниска натовареност (под 11 дела месечно) са около 41 % от 

административните съдилища като с най-ниска натовареност са АдмС 

Ямбол - 7,96 бр.; АдмС Сливен – 8,31 бр.; АдмС Разград – 8,67 бр. , АдмС 

Габрово – 8,72 бр.; АдмС Добрич – 8,84 бр.; АдмС Смолян – 9,33 бр.; 

АдмС Силистра – 9,92 бр. 

 През 2011 г. с ниска натовареност са съдилищата: АдмС Разград – 

8,62 бр., АдмС Търговище – 8,58 бр., АдмС Габрово – 8,57 бр. и АдмС 

Добрич – 8,57 бр.  

 

От изложените данни за изследвания период могат да се направят 
следните изводи: 

1. По обективни причини със свръхнатовареност са Софийски 

градски съд, Софийски районен съд, Районен съд – Варна, 

Административен съд София – град и Бургаски 

административен съд. 
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2. С много висока натовареност са съдилищата в големите 

областни центрове. С много ниска натовареност са някои 

районни съдилища, които се намират в близост до други по-

големи районни съдилища. 

 

3. Ниска натовареност в много окръжни и административни 

съдилища. 

 

4. Много ниска натовареност във военните съдилища (с 

изключение на ВС Пловдив). 

 

     Действителната натовареност отразява обема на работата в съда 

на база реално работили съдии. По този начин тя дава реална представа 

за натовареността на съда за отчитания период. Тя се изчислява като 

постъпленията от дела за периода се раздели на броя на обработените 

човекомесеци. Те от своя страна се изчисляват като за всеки съдия 

поотделно от 12 месеца се приспаднат  месеците  в по-продължителен 

отпуск по болест, неплатен отпуск и майчинство. Не се приспадат 

платеният годишен отпуск и съдебните ваканции. Сборът от отработените 

човекомесеци на всички съдии ще даде общо отработените 

човекомесеци за целия съд. 

    Действителната натовареност на съдилищата се сравнява с 

щатната натовареност и се използва като коректив при взимането на 

управленски кадрови решения, свързани с необходимост от 

командироване или трансформиране на свободни щатни длъжности, 

разкриване на нови или съкращаване на незаети щатни длъжности. 

 

III. ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Въз основа на изготвения анализ на натовареността на органите на 

съдебната власт за периода 2009-2012, предвид очертаните тенденции, и 

на основание чл. 22, т. 5 Правилника за организацията и дейността на 

ВСС, Комисията па анализ и отчитане степента на натовареност на 

органите на съдебната власт предлага на Комисия по предложенията и 

атестирането да  изготвят и направят съвместно предложение до ВСС за 

конкретни преразпределения на свободни щатни длъжности за съдии с 

оглед оптимизиране на щатовете в органите на съдебната власт.  

Преразпределението следва да бъде осъществено преди 

обявяване на предстоящите конкурси, и да е в посока от малко 
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натоварените към свръхнатоварените съдилища при отчитане на техните 

нужди. 

Комисията счита, че формирането на преценката за оптимизация 

следва да бъде   водена от  следните принципи: 

1. Преразпределението на свободни щатни длъжности следва да 

бъде съобразено така, че след прехвърлянето им, слабо натоварените 

съдилища да останат с минимум две щатни длъжности.  

2. Свободните щатни длъжности се закриват в тези слабо 

натоварени съдилища, които имат около средната норма на 

натовареност за съответното ниво. 

3. При преразпределянето на свободни щатове, както и при 

преместване на заети такива по реда на чл.194 от ЗСВ, следва да се 

отчита движението на командированите магистрати, както и изтичащите 

мандати на младшите съдии през октомври 2013 година.  

 

Водена от тези принципи, Комисията по анализ и отчитане 
степента на натовареност на органите на съдебната власт на ВСС 
предлага преразпределение на свободни щатни длъжности – 
разкриване на нови и съкращаване на незаети длъжности в следните 
органи на съдебната власт: 

І. По отношение на районните съдилища:  

1. В свръхнатоварения Софийски районен съд следва да се 

разкрият 10 (десет) нови щатни длъжности за съдия, като резултат от 

съкращаване на незаети щатни длъжности за следовател в следните 

малко натоварени окръжни следствени отдели в окръжните прокуратури 

– ОСО ОП Кърджали – 1 (една) щатна длъжност; ОСО ОП Враца – 2 (две) 

щатни длъжности; ОСО ОП Монтана – 2 (две) щатни длъжности; ОСО ОП 

Перник – 1 (една) щатна длъжност; ОСО ОП Разград – 1 (една) щатна 

длъжност; ОСО ОП Смолян – 1 (една) щатна длъжност; ОСО ОП Добрич – 

2 (две) щатни длъжности; 

При анализа на данните за натовареността на окръжните 

следствени отдели в окръжните прокуратури се установява, че същите 

трайно са с ниска натовареност (виж приложените таблици). В случай, че 

окръжните прокурори по-често упражняват своите правомощия по чл. 194 

НПК и възлагат на следователите досъдебни производства за 
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разследване, наличния зает щат в следствените отдели е достатъчен за да 

поеме нарастващо натоварване с производства за разследване. 

Същевременно, разкриването на десет нови щатни длъжности за 

съдия в Софийски районен съд ще доведе до намаляване на 

натовареността от 87,51 броя дела месечно на един съдия до 81,64 броя 

дела месечно на един съдия. Намаляването на натовареността ще 

доведе до подобряване на условията на работа в най-натоварения 

съдебен орган в Република България. 

2. В свръхнатоварения Варненски районен съд следва да се 

разкрият 4 (четири) нови щатни длъжности за съдия, като резултат от 

съкращаване на незаети щатни длъжности за съдия в следните малко 

натоварени районни съдилища – Районен съд - Каварна – 2 (две щатни 

длъжности за съдия, Районен съд – Девня – 1 (една) щатна длъжност за 

съдия, и Районен съд – Нови пазар – 1 (една) щатна длъжност  за съдия.  

Предлагаме закриване на една щатна длъжност за съдия в Районен 

съд – Нови пазар и разкриване на такава в Районен съд - Варна. 

Натовареността на РС-Нови пазар за 2012 г. е 34.03 броя дела месечно 

на един съдия. За 2009-2011 г. натовареността по щат на РС-Нови пазар е 

както следва: за 2009 г. – 35.12 броя дела месечно на един съдия; за 2010 

г. – 43.95 броя дела месечно на един съдия; за 2011 г. – 40.35 броя дела 

месечно на един съдия. Средната натовареност на районните 

съдилища, които не са в областните центрове, за периода 2009-2011 г. е 

30.73 броя дела месечно на един съдия. Средната натовареност са РС-

Нови пазар за същия период е 39.73 броя дела месечно на един съдия. 

Налице е  тенденция за натовареност на РС-Нови пазар, около и малко 

над средната, което позволява намаляване на щата с една щатна 

длъжност за съдия. Определящо е, че намаляването на щатната 

численост за съдии на РС-Нови пазар ще доведе до незначително 

увеличаване на натовареността на съда до 42.54 броя дела месечно на 

един съдия, което не е много над средната норма за натовареност за 

съдилищата от районно ниво.  

Предлагаме закриване на една щатна длъжност за съдия в Районен 

съд – Девня и разкриване на такава в Районен съд - Варна. 

Натовареността на РС-Девня за 2012 година е 31.27 броя дела месечно 

на един съдия. За 2009-2011 година натовареността по щат на РС-Девня е 

както следва: за 2009 г. – 27.62 броя дела месечно на един съдия; за 2010 

г. – 44.95 броя дела месечно на един съдия; за 2011 г. - – 44.60 броя дела 

месечно на един съдия. Средната натовареност на районните 

съдилища, които не са в областните центрове, за периода 2009-2011 г. е 
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30.73 броя дела месечно на един съдия. Средната натовареност са РС-

Девня за същия период е 39.06 броя дела месечно на един съдия. Налице 

е  тенденция за натовареност на РС-Девня, около и малко над средната, 

което позволява намаляване на щата с една щатна длъжност за съдия. 

Определящо е, че намаляването на щатната численост за съдии на РС-

Девня ще доведе до незначително увеличаване на натовареността на 

съда до 39.08 броя дела месечно на един съдия, което не е много над 

средната норма за натовареност за съдилищата от районно ниво.  

Предлагаме закриване на две щатни длъжности за съдия в Районен 

съд – Каварна и разкриване на две щатни длъжности за съдия в Районен 

съд - Варна. Натовареността на РС-Каварна за 2012 година е 16.51 броя 

дела месечно на един съдия. За 2009-2011 година натовареността по щат 

на РС-Каварна е както следва: за 2009 г. – 14.90 броя дела месечно на 

един съдия; за 2010 г. – 18.46 броя дела месечно на един съдия; за 2011 г. - 

– 18.35 броя дела месечно на един съдия. Средната натовареност на 

районните съдилища, които не са в областните центрове, за периода 

2009-2011 г. е 30.73 броя дела месечно на един съдия. Средната 

натовареност са РС-Каварна за същия период е 17.24 броя дела 

месечно на един съдия. Налице е  тенденция за натовареност на РС-

Каварна значително под средната, което позволява намаляване на щата 

с две щатни длъжности за съдия. Определящо е, че намаляването на 

щатната численост за съдии на РС-Каварна ще доведе до незначително 

увеличаване на натовареността на съда до 24.77 броя дела месечно на 

един съдия, което отново е под  средната норма за натовареност за 

съдилищата от районно ниво.  

Същевременно, разкриването на четири нови щатни длъжности за 

съдия в Районен съд – Варна ще доведе до намаляване на 

натовареността от 68,51 броя дела месечно на един съдия до 62,10 броя 

дела месечно на един съдия. Намаляването на натовареността ще 

доведе до подобряване на условията на работа в един от най-

натоварените съдебни органи в Република България. 

3. В натоварения Районен съд – Пловдив следва да се разкрият 4 

(четири) нови щатни длъжности за съдия, като резултат от съкращаване 

на незаети щатни длъжности за съдия в малко натоварения Районен съд-

Пещера – 1 (една) щатна длъжност за съдия и като резултат от 

съкращаване на незаети щатни длъжности за следовател в следните 

малко натоварени военно-окръжни следствени отдели във военно-

окръжните прокуратури – военен ОСО ВОП Варна – 2 (две) щатни 

длъжности за следовател; военен ОСО ВОП Пловдив – 1 (една) щатна 

длъжност. 
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Предлагаме закриване на една щатна длъжност за съдия в Районен 

съд – Пещера и разкриване на такава в Районен съд - Пловдив. 

Натовареността на РС-Пещера за 2012 година е 30.73 броя дела месечно 

на един съдия. За 2009-2011 г. натовареността по щат на РС-Пещера е 

както следва: за 2009 г. – 26.73 броя дела месечно на един съдия; за 2010 

г. – 34.28 броя дела месечно на един съдия; за 2011 г. – 36.60 броя дела 

месечно на един съдия. Средната натовареност на районните 

съдилища, които не са в областните центрове, за периода 2009-2011 г. е 

30.73 броя дела месечно на един съдия. Средната натовареност са РС-

Пещера за същия период е 32.54 броя дела месечно на един съдия. 

Налице е  тенденция за натовареност на РС-Пещера, около и малко над 

средната, което позволява намаляване на щата с една щатна длъжност 

за съдия. Определящо е, че намаляването на щатната численост за 

съдии на РС-Пещера ще доведе до незначително увеличаване на 

натовареността на съда до 38.42 броя дела месечно на един съдия, което 

не е много над средната норма за натовареност за съдилищата от 

районно ниво.  

При анализа на данните за натовареността на военно-окръжните 

следствени отдели във военно-окръжните прокуратури се установява, че 

същите са с трайно ниска натовареност (виж приложените таблици). В 

случай, че военно-окръжните прокурори по-често упражняват своите 

правомощия по чл. 194 НПК и възлагат на военните следователи 

досъдебни производства за разследване, наличният зает щат във военно-

следствените отдели е достатъчен, за да поеме нарастващо натоварване 

с производства за разследване. 

Същевременно, разкриването на четири нови щатни длъжности за 

съдия в Районен съд - Пловдив ще доведе до намаляване на 

натовареността от 55,43 броя дела месечно на един съдия до 51,61 броя 

дела месечно на един съдия. Намаляването на натовареността ще 

доведе до подобряване на условията на работа в едно от натоварените 

съдилища в Република България. 

 

ІІ. По отношение на окръжните съдилища 

1. В свръхнатоварения Софийски градски съд следва да се 

разкрият 5 (пет) нови щатни длъжности за съдия, като резултат от 

съкращаване на незаети щатни длъжности за следовател в следните 

малко натоварени окръжни следствени отдели в окръжните прокуратури 

– ОСО ОП Ловеч – 1 (една) щатна длъжност; ОСО ОП Габрово – 1 (една) 

щатна длъжност; ОСО ОП Пазарджик – 1 (една) щатна длъжност; ОСО 
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ОП Русе – 1 (една) щатна длъжност, както и в резултат на съкращаване 

една незаета щатна длъжност за съдия в Окръжен съд – София.  

При анализа на данните за натовареността на окръжните 

следствени отдели в окръжните прокуратури се установява, че същите 

трайно са с ниска натовареност (виж приложените таблици). В случай, че 

окръжните прокурори по-често упражняват своите правомощия по чл. 194 

НПК и възлагат на следователите досъдебни производства за 

разследване, наличният зает щат в следствените отдели е достатъчен, за 

да поеме нарастващо натоварване с производства за разследване. 

Предлагаме закриване на една щатна длъжност за съдия в 

Окръжен съд – София и разкриване на такава в Софийски градски съд. 

Натовареността на ОС-София за 2012 г. е 7.59 броя дела месечно на 

един съдия. За 2009-2011 г. натовареността по щат на ОС-София е както 

следва: за 2009 г. – 7.98 броя дела месечно на един съдия;  за 2010 г. – 8.95 

броя дела месечно на един съдия; за 2011 г.  – 7.98 броя месечно дела на 

един съдия. Средната натовареност на окръжните съдилища за периода 

2009-2011 г. е 8.60 броя дела месечно на един съдия. Средната 

натовареност на ОС-София за същия период е 8.30 броя дела месечно 

на един съдия. Очерталата се тенденция за натовареност на ОС-София, 

около и малко под средната, позволява намаляване на щата с една 

щатна длъжност за съдия. Определящо е, че намаляването на щатната 

численост за съдии на ОС-София ще доведе до незначително 

увеличаване на натовареността на съда до 7.90 броя дела месечно на 

един съдия, което е близо и малко под средната норма за натовареност 

за съдилищата от окръжно ниво.  

Предлагаме също закриване на две щатни длъжности за младши 

съдия в ОС –Ямбол и разкриване на две щатни длъжности за младши 

съдия в СГС. Натовареността на ОС-Ямбол за 2012 г. е 4.71 броя дела 

месечно на един съдия. За 2009-2011 г. натовареността по щат на ОС-

Ямбол е както следва: за 2009 г. – 4.31 броя дела месечно на един съдия 

месечно; за 2010 г. – 5.23 броя дела месечно на един съдия; за 2011 г.  – 

4.97 броя дела месечно на един съдия. Средната натовареност на 

окръжните съдилища за периода 2009-2011 г. е 8.60 броя дела месечно 

на един съдия. Средната натовареност на ОС-Ямбол за същия период е 

4.84 броя дела месечно на един съдия. Очерталата се тенденция за 

натовареност на ОС-Ямбол, значително под средната, позволява 

намаляване на щата с две щатни длъжности за младши съдия. 

Определящо е, че намаляването на щатната численост за съдии на ОС-

Ямбол ще доведе до незначително увеличаване на натовареността на 
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съда до 5.20 броя дела месечно на един съдия, което също е под 

средната норма за натовареност за съдилищата от окръжно ниво.  

Същевременно, разкриването на пет нови щатни длъжности за 

съдия и две за длъжност младши съдия в Софийски градски съд ще 

доведе до намаляване на натовареността от 30,40 броя дела месечно на 

един съдия до 28,92 броя дела месечно на един съдия. Намаляването на 

натовареността ще доведе до подобряване на условията на работа в 

един от най-натоварените съдебни органи в Република България.  

2. В натоварения Окръжен съд – Пловдив следва да се разкрие 1 

(една) нова щатна длъжност за съдия, като резултат от съкращаване на 

незаета щатна длъжност за съдия в малко натоварения Окръжен съд-

Кърджали – 1 (една) щатна длъжност за съдия, както и да се разкрие 

една щатна длъжност за младши съдия, като резултат от съкращаване на 

незаета щатна длъжност за младши съдия в малко натоварения ОС-

Ямбол. 

Предлагаме закриване на една щатна длъжност за съдия в 

Окръжен съд – Кърджали и разкриване на такава в Окръжен съд - 

Пловдив. Натовареността на ОС-Кърджали за 2012 г. е 5.95 броя дела 

месечно на един съдия. За 2009-2011 г. натовареността по щат на ОС-

Кърджали е както следва: за 2009 г. – 5.46 броя дела месечно на един 

съдия; за 2010 г. – 6.54 броя дела месечно на един съдия; за 2011 г. - 6.49 

броя дела месечно на един съдия. Средната натовареност на окръжните 

съдилища за периода 2009-2011 г. е 8.60 броя дела месечно на един 

съдия. Средната натовареност са ОС-Кърджали за същия период е 6.16 

броя дела месечно на един съдия. Налице е  тенденция за натовареност 

на ОС-Кърджали под средната, което позволява намаляване на щата с 

една щатна длъжност за съдия. Определящо е, че намаляването на 

щатната численост за съдии на ОС-Кърджали ще доведе до 

незначително увеличаване на натовареността на съда до 6.54 броя дела 

месечно на един съдия, което също е под средната норма за 

натовареност за съдилищата от окръжно ниво. 

Предлагаме също закриване на една щатна длъжност за младши 

съдия в ОС –Ямбол и разкриване на една щатна длъжност за младши 

съдия в ОС Пловдив. Натовареността на ОС-Ямбол за 2012 г. е 4.71 броя 

дела месечно на един съдия. За 2009-2011 г. натовареността по щат на 

ОС-Ямбол е както следва: за 2009 г. – 4.31 броя дела месечно на един 

съдия; за 2010 г. – 5.23 броя дела месечно на един съдия; за 2011 г. - 4.97 

броя дела месечно на един съдия. Средната натовареност на окръжните 

съдилища за периода 2009-2011 г. е 8.60 броя дела месечно на един 
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съдия. Средната натовареност са ОС-Ямбол за същия период е 4.84 

броя дела месечно на един съдия. Очерталата се тенденция за 

натовареност на ОС-Ямбол, значително под средната, позволява 

намаляване на щата с една щатна длъжност за младши съдия. 

Определящо е, че намаляването на щатната численост за съдии на ОС-

Ямбол ще доведе до незначително увеличаване на натовареността на 

съда до 5.20 броя дела месечно на един съдия, което също е под 

средната норма за натовареност за съдилищата от окръжно ниво.  

Същевременно, разкриването на една нова щатна длъжност за 

съдия и една за длъжност младши съдия в ОС Пловдив ще доведе до 

намаляване на натовареността от 12,82 броя дела месечно на един 

съдия до 12,39 броя дела месечно на един съдия. Намаляването на 

натовареността ще доведе до подобряване на условията на работа в 

един от натоварените съдебни органи в Република България.  

3. В натоварения Окръжен съд – Варна следва да се разкрие 1 

(една) нова щатна длъжност за съдия, като резултат от съкращаване на 

незаета щатна длъжност за съдия в малко натоварения Окръжен съд-

Разград. 

Предлагаме закриване на една щатна длъжност за съдия в 

Окръжен съд – Разград и разкриване на такава в Окръжен съд - Варна. 

Натовареността на ОС-Разград за 2012 г. е 6.82 броя дела месечно на 

един съдия. За 2009-2011 г. натовареността по щат на ОС-Разград е както 

следва: за 2009 г. – 5.43 броя дела месечно на един съдия; за 2010 г. – 6.59 

броя дела месечно на един съдия; за 2011 г. - 5.56 броя дела месечно на 

един съдия. Средната натовареност на окръжните съдилища за периода 

2009-2011 г. е 8.60 броя дела месечно на един съдия. Средната 

натовареност са ОС-Разград за същия период е 5.86 броя дела месечно 

на един съдия. Налице е  тенденция за натовареност на ОС-Разград под 

средната, което позволява намаляване на щата с една щатна длъжност 

за съдия. Определящо е, че намаляването на щатната численост за 

съдии на ОС-Разград ще доведе до незначително увеличаване на 

натовареността на съда до 7.34 броя дела месечно на един съдия, което 

също е под средната норма за натовареност за съдилищата от окръжно 

ниво. 

Същевременно, разкриването на една нова щатна длъжност за 

съдия в ОС Варна ще доведе до намаляване на натовареността от 13,71 

броя дела месечно на един съдия до 13,50 броя дела месечно на един 

съдия. Намаляването на натовареността ще доведе до подобряване на 
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условията на работа в един от натоварените съдебни органи в Република 

България.  

 

ІІІ. По отношение на апелативните съдилища 

В натоварения Апелативен съд – София следва да се разкрият  3 

(три) нови щатни длъжности за съдия, като резултат от съкращаване на 

две незаети щатни длъжности за съдия в малко натоварения 

Специализиран апелативен наказателен съд и съкращаване на една 

щатна длъжност за прокурор във ВОП Варна. 

Предлагаме закриване на две щатни длъжности за съдия в 

Специализиран апелативен наказателен съд и разкриване на такива в 

Апелативен съд - София. Натовареността на Специализирания 

апелативен наказателен съд за 2012 г. е 1.64 броя дела месечно на един 

съдия. Средната натовареност на окръжните съдилища за периода 2009-

2011 г. е 6.41 броя дела месечно на един съдия. Налице е  натовареност 

на Специализирания апелативен наказателен съд значително под 

средната, което позволява намаляване на щата с две щатни длъжности 

за съдия. Определящо е, че намаляването на щатната численост за 

съдии на специализиран апелативен наказателен съд ще доведе до 

незначително увеличаване на натовареността на съда до 1.91 броя дела 

месечно на един съдия, което също е значително под средната норма за 

натовареност за съдилищата от апелативно ниво. 

Предлагаме закриване на една щатна длъжност за прокурор във 

ВОП-Варна и откриване на една щатна длъжност за съдия в Апелативен 

съд – София. Натовареността на Военно-окръжната прокуратура Варна 

от 62.19 броя преписки на един прокурор е оптимална с оглед средната 

натовареност на останалите окръжни прокуратури в страната – 60.71 

броя преписки на един прокурор. В този смисъл закриването на една 

щатна длъжност за прокурор няма да се отрази съществено на 

натовареността на останалите прокурори.  

Същевременно, разкриването на три нови щатни длъжности за 

съдия в Апелативен съд - София ще доведе до намаляване на 

натовареността от 11,71 броя дела месечно на един съдия до 11,10 броя 

дела месечно на един съдия. Намаляването на натовареността ще 

доведе до подобряване на условията на работа в един от натоварените 

съдебни органи в Република България.  
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ІV. По отношение на административните съдилища 

  Свръхнатоварени са Административен съд София – град с 32,77 бр. 

и АдмС Бургас – 29,53 бр. дела за разглеждане месечно на един съдия 

по щат. 

1. В свръхнатоварения Административен съд – Бургас следва да се 

разкрият 2 (две) нови щатни длъжности за съдия, като резултат от 

съкращаване на незаети щатни длъжности за съдия в малко 

натоварените административни съдилища в Русе и Габрово. 

Предлагаме закриване на една щатна длъжност за съдия в 

Административен съд – Русе и разкриване на такава в Административен 

съд - Бургас. Натовареността на АдмС-Русе за 2012 г. е 13.70 броя дела 

месечно на един съдия. За 2009-2011 г. натовареността по щат на Адм-

Русе е както следва: за 2009 г. – 11.46 броя дела месечно на един съдия; 

за 2010 г. – 12.48 броя дела месечно на един съдия; за 2011 г. - 15.73 броя 

дела месечно на един съдия. Средната натовареност на 

административните съдилища за периода 2009-2011 г. е 13.07 броя дела 

месечно на един съдия. Средната натовареност са АдмС-Русе за същия 

период е 13.22 броя дела месечно на един съдия. Налице е  тенденция за 

натовареност на АдмС-Русе около средната, което позволява 

намаляване на щата с една щатна длъжност за съдия. Определящо е, че 

намаляването на щатната численост за съдии на АдмС-Русе ще доведе 

до незначително увеличаване на натовареността на съда до 15.99 броя 

дела месечно на един съдия, което е малко над средната норма за 

натовареност на административните съдилищата. 

Предлагаме закриване на една щатна длъжност за съдия в 

Административен съд – Габрово и разкриване на такава в 

Административен съд - Бургас. Натовареността на АдмС-Габрово за 2012 

година е 8.72 броя дела месечно на един съдия. За 2009-2011 г. 

натовареността по щат на АдмС-Габрово е както следва: за 2009 г. – 7.96 

броя дела месечно на един съдия; за 2010 г. – 8.57 броя дела месечно на 

един съдия; за 2011 г. - 8.57 броя дела месечно на един съдия. Средната 

натовареност на административните съдилища за периода 2009-2011 г. е 

13.07 броя дела месечно на един съдия. Средната натовареност са 

АдмС-Габрово за същия период е 8.37 броя дела месечно на един съдия. 

Налице е  тенденция за натовареност на АдмС-Габрово под средната, 

което позволява намаляване на щата с една щатна длъжност за съдия. 

Определящо е, че намаляването на щатната численост за съдии на 

АдмС-Габрово ще доведе до незначително увеличаване на 

натовареността на съда до 10.47 броя дела месечно на един съдия, което 
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също е под средната норма за натовареност на административните 

съдилищата. 

Същевременно, разкриването на две нови щатни длъжности за 

съдия в АдмС-Бургас ще доведе до намаляване на натовареността от 

29,53 броя дела месечно на един съдия до 25,32 броя дела месечно на 

един съдия. Намаляването на натовареността ще доведе до подобряване 

на условията на работа в един от свръхнатоварените съдебни органи в 

Република България.  

2. В свръхнатоварения Административен съд София - град следва 

да се разкрият 2 (две) нови щатни длъжности за съдия, като резултат от 

съкращаване на една незаета щатна длъжност за съдия в малко 

натоварения Административен съд Перник и в резултат на съкращаване 

на една щатна длъжност за прокурор във ВОП Варна . 

Предлагаме закриване на една щатна длъжност за съдия в 

Административен съд – Перник и разкриване на такава в 

Административен съд – София-град. Натовареността на АдмС-Перник за 

2012 г. е 14.83 броя дела месечно на един съдия. За 2009-2011 г. 

натовареността по щат на Адм-Перник е както следва: за 2009 г. – 13.28 

броя дела месечно на един съдия; за 2010 г. – 11.64 броя дела месечно 

на един съдия; за 2011 г. - 13.04 броя дела месечно на един съдия. 

Средната натовареност на административните съдилища за периода 

2009-2011 г. е 13.07 броя дела месечно на един съдия. Средната 

натовареност са АдмС-Перник за същия период е 12.65 броя дела 

месечно на един съдия. Налице е  тенденция за натовареност на АдмС-

Перник малко под средната, което позволява намаляване на щата с 

една щатна длъжност за съдия. Определящо е, че намаляването на 

щатната численост за съдии на АдмС-Перник ще доведе до 

незначително увеличаване на натовареността на съда до 18.54 броя дела 

месечно на един съдия, което е с четири дела месечно на един съдия 

над средната норма за натовареност на административните 

съдилищата за 2012 година. 

Предлагаме закриване на една щатна длъжност за прокурор във 

ВОП-Варна и откриване на една щатна длъжност за съдия в 

Административен съд – София град. Натовареността на Военно-

окръжната прокуратура Варна от 62.19 броя преписки на един прокурор, 

е оптимална с оглед средната натовареност на останалите окръжни 

прокуратури в страната – 60.71 броя преписки на един прокурор. В този 

смисъл закриването на една щатна длъжност за прокурор няма да се 

отрази на натовареността на останалите прокурори.  
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Същевременно, разкриването на две нови щатни длъжности за 

съдия в АдмС-София град ще доведе до намаляване на натовареността 

от 32,77 броя дела месечно на един съдия до 31,51 броя дела месечно на 

един съдия. Намаляването на натовареността ще доведе до подобряване 

на условията на работа в един от свръхнатоварените съдебни органи в 

Република България.  

 

 

 Приложения:  

1. Таблица за натовареност на съдилищата за периода 

2009-2011; 

2. Таблица за натовареността на съдилищата за 2012 г. 

3. Таблица за натовареността на прокуратурата; 

4. Таблица за натовареността на следствените органи   


































