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Приложение  № 1 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЩАТОВЕТЕ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА 

И ОБЯВЯВАНЕТО ИМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС 

 

АПЕЛАТИВЕН РАЙОН СОФИЯ 

ОКРЪГ СОФИЯ 

РС СОФИЯ 

Във връзка с високата натовареност която към настоящия момент е 87,51 и с оглед 

оптимизиране на щата в РС София, предложението е за разкриване на 10 щатни бройки за 

длъжността „съдия”, като за същото е необходимо да се съкрати щатната численост в Окръжните 

следствени прокуратури за длъжността „следовател”, както следва: 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кърджали с 1 /една/ щатна бройка; 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Монтана с 2 /две/ щатни бройки; 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Перник с 1 /една/ щатна бройка; 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Разград с 1 /една/ щатна бройка; 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Смолян с 1 /една/ щатна бройка; 

Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Добрич с 2 /две/ щатни бройки. 

При горепосоченото преразпределение на щатни бройки с цел увеличаване щата на РС 

София, натовареността на същият ще се промени на 81,64, след заемането на свободния щат. 

КОНКУРС 

Предложението е за обявяване на конкурс на новоразкритите 10 щата заедно със 

съществуващите свободни 14 щата или общо 24 щата. 

 Съображението е, че след провеждане на конкурса за преместване и за повишаване в края 

на годината, в РС София би имало отново доста свободни щатове, на които биха могли да бъдат 

назначени 13 младши съдии в СГС с изтичащ срок съгласно чл. 240 във връзка с чл. 243 (1) от ЗСВ 

през месец октомври 2013г. Освен това се предполага, че след приключване на конкурса по 

преместване, в районните съдилища в страната ще се освободят щатовете на класиралите се 

съдии. Вероятно ще се освободят щатове и в ненатоварени районни съдилища, което ще позволи 

съкращаването на щатовете там и разкриването им в СРС. 
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КОНКУРС 

Предложението е да не се обявява 1-н свободен щат за РС Ботевград с оглед изтичащ срок 

съгласно чл. 240 във връзка с чл. 243 (1) от ЗСВ на двама младши съдии от ОС София. 

 

ОКРЪГ БЛАГОЕВГРАД 

С решение на ВСС 2 щата от районен съд Петрич се закриха и разкриха съответно в РС 

Благоевград и РС Сандански. В ОС Благоевград са назначени 2-ма младши съдии с изтичащ срок 

съгласно чл. 240 във връзка с чл. 243 (1) от ЗСВ през м.октомври 2013г. 

КОНКУРС 

Предложението е за обявяване на конкурс за двата свободни щата, с оглед постъпило 

писмо от съдии от Благоевградски съдебен район, с желание за премесване и обявяване на 

свободните щатове за конкурс. Това предполага, че след провеждане на конкурса биха се 

освободили места за назначаването на младшите съдии. Свободен щат за председател 

съществува и в РС Сандански, който след попълването му, също би освободил съдийско място. 

Дори и при попълване на местата от съдии от други съдебни райони, натовареността на няколко 

съдилища в съдебен район Благоевград, предполага оптимизиране на щатовете с разкриване на 

нови.  

ОКРЪГ ВРАЦА 

Предложението е да не се обявява конкурс за 1-н свободен щат в РС Враца, тъй като има 

младши съдия от ОС Видин с изтичащ срок съгласно чл.240 във връзка с чл. 243 (1) от ЗСВ. 

ОКРЪГ ВИДИН 

Не се налага оптимизиране на щатната численост. Съдилищата са сравнително ниско 

натоварени. 

КОНКУРС 

Съществува 1-н свободен щат за съдия в РС Видин. 

Предложението е да не се обявява за конкурс, тъй като има младши съдия от ОС Видин с 

изтичащ срок съгласно чл.240 във връзка с чл. 243 (1) от ЗСВ. 

ОКРЪГ КЮСТЕНДИЛ 

Няма свободни щатове на районно ниво в съдебен район Кюстендил.  

КОНКУРС 

Не се налага обявяване на конкурс. 
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ОКРЪГ МОНТАНА 

Няма свободни щатове на районно ниво в съдебен район Монтана.  

КОНКУРС 

Не се налага обявяване на конкурс. 

 

ОКРЪГ ПЕРНИК 

Налага се оптимизиране на щатната численост на РС Перник и РС Радомир. Това би могло 

да се осъществи чрез прехвърляне на щатове от РС Брезник и РС Трън, които са изключително 

ниско натоварени, при провеждане на процедура по чл.194 от ЗСВ. При обявяване свободния щат 

за районен съд Перник за конкурс, при попълването му би се освободил щат вероятно в 

посочените съдилища, който да бъде прехвърлен в РС Перник за назначаване на младши съдия с 

изтичащ срок съгласно чл. 240 във връзка с чл. 243 (1) от ЗСВ. 

КОНКУРС 

Предложението е да се обяви 1-н свободен щат за съдия в РС Перник. След приключване 

на конкурса за преместване е удачно да се проведе процедура по чл.194 от ЗСВ в окръг Перник. 

  АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ПЛОВДИВ 

ОКРЪГ ПЛОВДИВ 

Налага се оптимизиране на щатната численост на РС Пловдив /натовареност 55,43 при 

средна за страната 44,79/ с разкриване на 4-ри щата, както следва- закриване на 1 щат за съдия 

от РС Пещера, 1 щат за следовател от ВОП Пловдив и 2 щата за следовател от ВОП Варна. 

След преразпределението на щата и увеличаване на бройките за длъжността „съдия” в РС 

Пловдив, натовареността на същият ще се промени на 51,61 при средна за страната 44,79. 

КОНКУРС 

Свободни щатове в РС Пловдив са 4-ри, заедно с новорозкритите 4-ри стават общо 8 щата. 

Младши съдии с изтичащ срок съгласно чл.240 от ЗСВ през месец октомври 2013г. са 3-ма. 

Предложението е да се обявят за конкурс 5 щатни бройки и се запазят 3 свободни щата за 

младши съдия. 

Предложението е да се обяви за конкурс и 1-н свободен щат в РС Първомай. 

ОКРЪГ ПАЗАРДЖИК  

Предложението е за закриване на 1 щат в РС Пещера и разкриване на 1 щат в РС Пловдив. 
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КОНКУРС 

Не се налага провеждане на конкурс. 

ОКРЪГ ХАСКОВО 

Свободни щатове са, 1 щат за съдия в РС Харманли и 1 свободен щат за съдия в РС 

Свиленград. 

КОНКУРС 

Предложението е за обявяване на конкурс за 1 свободен щат за съдия в РС Свиленград. 

Свободният щат за съдия в РС Харманли не следва да се обявява на конкурс предвид 

изтичащ срок съгласно чл.240 във връзка с чл. 243 (1) от ЗСВ на младши съдия от ОС Хасково. 

ОКРЪГ КЪРДЖАЛИ 

Няма свободни щатове и не се налага оптимизиране. 

ОКРЪГ СМОЛЯН 

1-н свободен щат в РС Чепеларе и 1 свободен щат в РС Златоград.  

КОНКУРС 

Предложението е да не се обявява конкурс за свободен щат за съдия в РС Чепеларе с 

оглед ниската натовареност на съда 24,21 при средна за страната 35,57. 

Свободният щат за съдия в РС Златоград не следва да се обявява за конкурс предвид 

изтичащ срок съгласно чл. 240 във връзка с чл. 243 (1) от ЗСВ на младши съдия в ОС Смолян през 

октомври 2013г. 

ОКРЪГ СТАРА ЗАГОРА 

Няма свободни щатове. Предстои оптимизиране на щатовете в ниско натоварени 

съдилища. 

 

  АПЕЛАТИВЕН РАЙОН БУРГАС 

ОКРЪГ БУРГАС 

Няма свободни щатове.  

С оглед високата натовареност на РС Несебър се налага закриване на 1 свободен щат за 

прокурор във ВОП Варна и разкриване на 1 щат в РС Несебър. 
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След приключване на конкурса за преместване, би следвало да се проведе процедура по 

чл.194 от ЗСВ и прехвърляне на щатове от РС Малко Търново и РС Карнобат, с оглед ниската 

натовареност. 

Председателят на Окръжен съд Бургас е направил предложение за трансформиране на 2 

щатни бройки за младши съдии в 2 щатни бройки за съдебни помощници. Предложението е да се 

трансформират , но за обявяване за конкурс след съгласуване с КСА и КБФ. 

КОНКУРС 

Предложението е за обявяване за конкурс на 1-н свободен щат за съдия в РС Несебър . 

ОКРЪГ СЛИВЕН 

КОНКУРС 

Предложението е да не се обявяват за конкурс 2 –та свободни щата за съдии в РС Сливен, с 

оглед изтичащ срок съгласно чл. 240 във връзка с чл. 243 (1) от ЗСВ на 2-ма младши съдии в ОС 

Сливен. 

Предложението е да не се обявява за конкурс 1 свободен щат за РС Нова Загора, с оглед 

изтичащ срок съгласно чл. 240 във връзка с чл. 243 (1) от ЗСВ на младши съдия в ОС Ямбол. 

ОКРЪГ ЯМБОЛ 

Не се налага оптимизиране на щата. С оглед ниската натовареност на РС Елхово и РС 

Тополовград, би могло  да се проведе процедура по чл.194 от ЗСВ. 

 

  АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ВАРНА 

ОКРЪГ ВАРНА  

Предложението е за закриване на 2-а щата в РС Каварна, 1 –н в РС Нови пазар и 1-н в РС 

Козлодуй и разкриване на 4-ри щата в РС Варна. 

 КОНКУРС 

Предложението е за обявяване на 6 щата за конкурс за РС Варна, 1-н щат за РС Провадия и 

1-н  щат за РС Девня. 

За двама младши съдии с изтичащ срок през октомври 2013г. в ОС Варна предстои 

разкриване на още два щата за РС Варна, с оглед изключително високата натовареност на съда. 

ОКРЪГ СИЛИСТРА 
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Няма свободни щатове в районните съдилища. Не се налага оптимизиране на щатовете с 

оглед ниската натовареност на съдилищата в района.  

За младши съдията в ОС Силистра с изтичащ срок съгласно чл. 240 от ЗСВ би могло да се 

разкрие щат след като се закрие щата за съдия в ОС Силистра, след пенсионирането на съдията 

през месец август 2013г. 

ОКРЪГ ТЪРГОВИЩЕ 

Няма свободни щатове и не се налага оптимизиране на щатовете, с оглед ниската 

натовареност на съдилищата. 

ОКРЪГ РАЗГРАД 

Няма свободни щатове. Налага се увеличаване на щатната численост на РС Исперих, но с 

оглед липсата на свободни щатове, би могло да се проведе процедура по чл.194 от ЗСВ. 

ОКРЪГ ШУМЕН  

КОНКУРС 

Не се налага обявяване на 1-н свободен щат в РС Шумен, с оглед изтичащ срок съгласно чл. 

240 във връзка с чл. 243 (1) от ЗСВ на младши съдия в ОС Шумен. 

 

  АПЕЛАТИВЕН РАЙОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ОКРЪГ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Предложението е за закриване на 1-н свободен щат от РС Павликени и разкриване на 1-н 

свободен щат в РС Велико Търново, с оглед по-високата натовареност. 

КОНКУРС 

Предложението е да не се обявява за конкурс 1-н свободен щат в РС Велико Търново, 

предвид изтичащ срок съгласно чл. 240 във връзка с чл. 243 (1) от ЗСВ на 2-ма младши съдии от ОС 

Велико Търново. 

ОКРЪГ ГАБРОВО 

Предложението е закриване на 1-н свободен щат в РС Дряново и разкриване на 1-н щат в 

РС Габрово, с оглед по-високата натовареност на съда. 

КОНКУРС 

Предложението е да не се обявява за конкурс 1–н свободен щат в РС Габрово, предвид 

изтичащ срок съгласно чл. 240 във връзка с чл. 243 (1) от ЗСВ на младши съдия от ОС Габрово. 
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ОКРЪГ ЛОВЕЧ 

Няма свободни щатове и не се налага оптимизиране на щатовете в съдилищата. 

В ОС Ловеч има 1-н младши съдия с изтичащ срок съгласно чл. 240 от ЗСВ през месец 

септември, за който няма свободен щат към момента. 

На 11.04.2013г. поради навършване на пенсионна възраст предстои освобождаване на 1-н 

щат за длъжността „съдия” в РС Луковит, който следва да се закрие и разкрие в РС Ловеч, с оглед 

значително по-високата натовареност на РС Ловеч, при което ще се освободи място за младши 

съдията с изтичащ срок съгласно чл. 240 във връзка с чл. 243 (1) от ЗСВ. 

ОКРЪГ РУСЕ 

Съществува 1 свободен щат за съдия в РС Бяла. 

КОНКУРС 

Предложението е да се обяви конкурс за 1-н свободен щат в РС Бяла, тъй като съдът при 

зает щат е със средна натовареност над тази за страната. 

Необходимо е увеличаване щатната численост на РС Русе предвид високата натовареност 

на съда, както и изтичащ срок съгласно чл.240 във връзка с чл. 243 (1) от ЗСВ на младши съдия от 

ОС Русе. 

ОКРЪГ ПЛЕВЕН 

Не се налага оптимизиране на щата. 

КОНКУРС 

Предложението е да не се обявява за конкурс 1-н свободен щат в РС Плевен, предвид 

изтичащ срок съгласно  чл.240 във връзка с чл. 243 (1) от ЗСВ на младши съдия от ОС Плевен. 

 

 Предложението е за обявяване на конкурс за 30 свободни щата от районните 

съдилища и 14 свободни щата, закрити от ВОП и Окръжно следствените отдели в окръжните 

прокуратури и разкрити в районните съдилища или общо конкурса следва да се обяви за 44 

щата за съдии в конкурс за районни съдии.  

 През месец октомври изтича срока съгласно чл. 240 от ЗСВ на 44 младши съдии.  

Планирани бройки относно изтичащият срок и във връзка с чл. 243 от ЗСВ има за 15 

районни съдилища, за останалите 29 предстои разкриване в районните съдилища от 

освободените щатове, след приключване на конкурса за  преместване . 
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 Следва да се има предвид, че през 2013г. предстои освобождаване на 21 съдийски щата, 

поради навършване на пенсионна възраст на заемащите ги съдии. 

 След провеждане на конкурса за повишаване в края на годината в районните съдилища 

се предполага, че ще има голям брой свободни щатове, на които ще могат да се назначат 

младшите съдии с изтичащ срок съгласно чл. 240 от ЗСВ. 

 КПА предлага да се обявят 44 свободни щата в районните съдилища в страната, от 

които 9 за конкурс за първоначално назначаване и 35 за конкурс за преместване, за което да се 

изтегли жребий. 

 Окончателното предложение е за обявяване на конкурс за заемане на 44 свободни 

щатни бройки за длъжността „съдия” в районните съдилища, както следва: 

РС Благоевград – 1 /една/ щатна бройка; 

РС Бяла - 1 /една/ щатна бройка; 

РС Варна – 6 /шест/ щатни бройки; 

РС Девня - 1 /една/ щатна бройка; 

РС Несебър - 1 /една/ щатна бройка; 

РС Перник - 1 /една/ щатна бройка; 

РС Пловдив – 5 /пет/ щатни бройки; 

РС Провадия - 1 /една/ щатна бройка; 

РС Първомай - 1 /една/ щатна бройка; 

РС Сандански - 1 /една/ щатна бройка; 

РС Свиленград - 1 /една/ щатна бройка; 

РС София – 24 /двадесет и четири/ щатни бройки. 

 

         Милка Итова 

         Председател на КПА 


