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 Отчетният доклад на Окръжен съд – Кюстендил е изготвен на основание 

чл.86, ал.1, т.15 от Закона за съдебната власт и в съответствие с указанията на 

Висшия съдебен съвет за структурата и обхвата на годишните доклади за 

прилагането на закона и дейността на съдилищата. Годишният доклад отчита 

работата на Окръжен съд–Кюстендил за 2021 година, изпълнението на 

задълженията на съдилищата от Кюстендилския съдебен регион 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, осъществявано в 

разумни срокове.  

 И през 2021г. Кюстендилският окръжен съд бе изправен пред 

предизвикателствата, свързани с необходимостта от продължаване на 

работата в условията на епидемична обстановка под знака СOVID-19. 

Правораздавателната дейност през отчетната година  допълнително бе 

затруднена от трудностите по внедряването на новата ЕИСС, както и от 

спецификата на географските, демографските и икономическите 

характеристики на съдебния окръг. Годишният доклад за 2021 година 

представя в аналитичен вид данни, изводи, констатирани проблеми и мерки за 

тяхното разрешаване.  

I. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДА 

ОС - Кюстендил стриктно прилага на принципа за случайно разпределение 

на делата. На интернет страницата на съда са публикувани Вътрешните 

правила за случайното разпределение на съдебните дела, които са 

синхронизирани с единните правила на ВСС. В съда действат и Правила  за 

случайно разпределение на съдебните заседатели, които също се спазват 

стриктно. 

 Във връзка с неприключилите дела, се изготвят се ежемесечни справки, 

чрез които се следи изпълнението на мерките за преодоляване на забавянето 

на делата и спазване на установените  срокове и стандарти. 
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 През 2021г. са проведени 6 Общи събрания, на които са решавани 

въпроси в съответствие  с правомощията на Общото събрание по чл.86, ал.3 

ЗСВ. 

 През отчетната 2021 г. ОС - Кюстендил се ръководеше от съдия Пенка 

Братанова. Дейността на административния ръководител се подпомага от 

двама заместник председатели в лицето на Мирослав Начев и Росица Савова. 

През отчетния период председателят на съда осъществяваше общото 

ръководство на съда, администрирайки неговата дейност, както следва: 

 Организация и ръководство на работата на съдиите и съдебните 

служители с оглед оптимизиране на правораздавателния процес 

на съда като цяло, на всеки от съдебните състави и на съдиите 

поотделно; 

 Осъществяваше контактите на съда с представителите на 

медиите, с органите на местната и държавна власт, с останалите 

звена на съдебната система; 

 Образуване на постъпилите дела в съда и разпределение по 

съдии - докладчици при равномерно натоварване, съобразявайки 

се с тяхната специализация. на принципа на случайния избор чрез 

специализиран софтуер в съответствие с чл.9 ЗСВ - 

Централизиран модул за разпределение на дела, изготвен от 

фирма „Смарт системс 2010” ЕООД до 01.05.2021г. По 

изключение, някои особени производства по НПК и ГПК се 

разпределяха на или между дежурни съдии въз основа на 

предварително изготвен график.  

 Внедряване и използване на ЕИСС от 01.05.2021 г., от който 

момент разпределението на делата се извършваше чрез 

вградената функционалност в ЕИСС. 

 Разпределение по жребий на съдебните заседатели по 

първоинстанционни наказателни дела;  
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 Изготвяне на месечни графици за насрочване на делата от страна 

на отделните съдии и състави; 

 Изготвяне на графици за дежурствата от отделните съдии и 

състави с оглед своевременно разглеждане на особени 

производства по НПК; 

 Осъществяване на кореспонденцията на съда с другите звена на 

съдебната власт. 

При отсъствие на административния ръководител, с изрична заповед той 

бе заместван от определен Заместник - председател, включително и с оглед 

постановяване на актове по ЗСРС. 

Като дейности по наблюдение на работния процес следва да се отчетат 

следните практики: 

 ежемесечните проверки на деловодните книги относно начина на 

тяхното водене; 

 ежемесечните проверки на спрените и без движение дела; 

 извършването на ежемесечен доклад до Председателя на 

изтичащи срокове; 

 проверки  в кутията за сигнали и жалби; 

 ежегодни проверки на активи и пасиви; 

 проверки от страна на главния счетоводител на внесените 

държавни такси; както и на инвентаризация на вътрешното 

обзавеждане;  

 въведена система на двоен подпис; на постъпилите веществени 

доказателства и  пр.; 

 провеждане на проучване сред ползувателите на съдебните 

услуги относно тяхното качество. 

Този начин на наблюдение и вътрешна комуникация осигурява 

своевременен обмен на информация между отделните служби и добра 

ефективност между тях. 
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В края на 2021 г. бе извършена тематична проверка от Инспектората на 

ВСС по образуването и движението на гражданските и търговските дела в ОС -

 Кюстендил. Към момента на изготвяне на доклада, акта от проверката не е 

изготвен.  

През годината бе извършена тематична проверка по реда на  чл.86, ал.1, 

т.6 ЗСВ от страна на наказателните съдии в ОС във връзка с констатирана 

противоречива практика сред наказателните отделения в двете районни 

съдилища по отношение начина на провеждане на разпоредителните 

заседания и допускането на граждански иск в наказателното производство, за 

която бяха изготвени съответните препоръки. 

През 2021 г. бяха разработени и утвърдени и нови правила –  Вътрешни 

правила за формиране и предоставяне на средства за СБКО, Вътрешни 

правила за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати и 

съдебни служители, Инструкция за инвентаризация на касата, Вътрешни 

правила за командироване в страната и чужбина на магистрати и съдебни 

служители, Вътрешни правила за организацията на работа на съдебните 

помощници, Вътрешни правила за дейността на Комисията по професионална 

етика при КнОС, Вътрешни правила за приложението на антикорупционни 

мерки и политики в Окръжен съд – Кюстендил, Вътрешни правила за 

допълване и заместване на съдии и съдии-докладчици в КнОС, Вътрешни 

правила за докладване на нарушения на етичния кодекс на съдебните 

служители, Вътрешни правила за атестиране на съдебните служители, 

Вътрешни правила за съставяне, водене и съхранение на трудовите досиета 

на магистратите и съдебните служители, Вътрешни правила за мерките за 

защита на личните данни и Политика за прозрачност, Вътрешни правила за 

възлагане на обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП, Вътрешни правила за 

достъп до обществена информация, Вътрешни правила за работа с медиите,. 

През 2021 г. бяха изменени и допълнени и някои правила, като 

например: Стратегия за управление на риска, Вътрешни правила за 

управление на риска, План за документооборота на счетоводната дейност, 
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Вътрешни правила за определяне на условията, реда и начина за 

администриране, събиране и отчитане на приходи от такси и депозити чрез 

картови плащания на ПОС терминални устройства, Вътрешни правила за 

завеждане и съхранение на документи за временна неработоспособност по КТ 

и КСО, Вътрешни правила относно реда за извършване на инвентаризация на 

ДМА, нематериални и задбалансови активи и пасиви на разчетите, бракуване, 

ликвидиране и преоценка на активите, Правила за провеждане на стажа на 

стажант-юристите, Правила за работа на ПАК при КнОС, Вътрешни правила за 

здравословни и безопасни условия на труд. 

Независимо от условията на извънредно положение, съдът продължи 

своята правораздавателна дейност, използвайки новите технологии. И през 

2021г. ОСКюстендил продължи да разглежда чрез видеоконферентна връзка 

със затвора в гр.Бобов дол делата за условно предсрочно освобождаване. По 

преценка на съответния съдия-докладчик и след предварително съгласуване 

със страните по делата, по този начин се разглеждаха и други видове дела. 

II. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА 

В ОС - Кюстендил има изградена система за управление и контрол на 

делата. 

До 30.04.2021г. при разпределение на делата се използваше 

централизиран модул за разпределение на делата - ЦССРД /Централизирана 

система за случайно разпределение на дела/. От 01.05.2021 г.  делата се 

разпределяха чрез вградената функционалност в ЕИСС. Всички съдии са със 

100 % натовареност;  председателя на съда по някои видове дела е със 100% 

натовареност, а по други - със 70%. 

Съдебните заседания се провеждат по предварително изготвен месечен 

график в края на всеки месец. Датите на съдебните заседания по въззивни 

дела  се определят също по отделен график за половин година занапред. 
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Ежедневно се съставя обобщен протокол от разпределението на делата 

през деня, който се съхранява  в специален регистър. 

Към всяко конкретно дело стриктно се прилага протокола за случайно 

разпределение. Всички постъпващи документи по делото се привеждат в 

елекронен формат и се въвеждат в деловодните системи, асоциирани към 

съоветното дело. По този начин се изгражда пълно съответствие между 

хартиената папка на делото и електронния му вариант в деловодната система. 

Успоредно с ЕИСС съдът продължи да използва и деловодната система 

АИС „Съдебно деловодство“ по вече образуваните дела. Между 

ОС - Кюстендил и съдилищата от апелативния район се осъществява 

електронен безхартиен обмен на постановяваните от тях съдебни актове по 

делата, образувани преди 01.05.2021 г. 

В заключение - въведените технологии за управление на информацията 

и електронна система за управление на делата, доказа своята ефективност в 

работата на съдиите и служителите. 

III. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА ОКРЪЖЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ 

1. Съдии в Окръжен съд - Кюстендил  
 

1.1 Брой на съдиите 

В началото на м. февруари 2021г. щатът на ОС - Кюстендил включва 14 

щатни броя – съответно 12 от тях за съдии и 2 за младши съдии, от които: 5 – 

наказателни, 8 – граждански и 1 – търговски. 

На 01.07.2021 г. младши съдия Калин Василев освободи 1 щатна бройка 

за младши съдия и бе назначен като съдия в РС - Кюстендил с решение на СК 

на ВСС по Протокол № 24/22.06.2021 г. Към 31.12.2021 г. посочената длъжност 

е незаета. 
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Втората щатна бройка за младши съдия се заема от Мария Танева, 

назначена с решение на СК на ВСС по протокол по  Протокол 

№30/27.07.2021г., считано от 30.08.2021 г. 

С решение на СК на ВСС по протокол №18/11.06.2019г. 2 свободни 

съдийски щата (единия на съдия Бамбов, пенсионирал се през 2019г., а другия 

на съдия Баталски, напуснал през 2018 г.) бяха обявени за заемане чрез 

конкурс за повишаване в длъжност. 

Освободеният от съдия Мухтийска през 2020 г. съдийски щат е незает. 

Поради липсата на съдии в ГО на ОС от м. октомври 2020г. в същия бе 

командирована съдия Елисавета Деянчева от РС - Кюстендил, която работи на 

намалена натовареност в ОС и 100% такава в РС. 

1.2 Разпределение по състави 

През отчетния период съдиите и младши съдиите отново бяха 

разпределени в четири състава, от които два разглеждаха граждански дела и 

два - наказателни такива. Съдиите от гражданско отделение разглеждаха също 

така търговски спорове по чл.365 ГПК, производства по несъстоятелност и 

определени групи частни наказателни производства по дежурство. Съдиите от 

наказателно отделение разглеждаха и частни граждански производства по 

чл.390 ГПК и по чл.116 ЗПКОНПИ. 

Отделните състави на съда в края на годината бяха сформирани по 

следния начин: 

 Първи състав: председателстван от съдия Ваня Богоева и 

членове: Евгения Стамова и Веселина Джонева. Този състав през отчетната 

година разглеждаше граждански и търговски дела. 

 Втори състав: председателстван от съдия Йоланда Цекова и 

членове: Надя Георгиева и мл.съдия Калин Василев (до 01.07.2021г.), след 

което последният бе заменен от 30.08.2021г. с мл.съдия Мария Танева 
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(непостоянен член). Този състав през отчетната година разглеждаше 

наказателни дела. 

 Трети състав: председателстван от съдия Росица Савова - 

заместник председател на съда и ръководител на ГО и членове: Татяна 

Костадинова и младши съдиите Калин Василев до 01.07.2021г. и Мария Танева 

от 30.08.2021г.(постоянни членове). Този състав се попълва и от 

командирования съдия Елисавета Деянчева. Съставът разглеждаше 

граждански и търговски дела.  

 Четвърти състав: Поради настъпилите пенсионирания, 

съкращавания и напускания - през 2020г. този състав остана непопълнен и 

нефункциониращ. 

 Пети състав: председателстван от съдия Пенка Братанова, 

Административен ръководител на съда, и членове: Мирослав Начев- заместник 

председател на съда и ръководител на НО и съдия Веселина Джонева. Този 

състав в случай на необходимост се попълва и от младши съдиите Калин 

Василев и Мария Танева. Този състав разглеждаше наказателни дела. 

Доколкото ІІ - ри и V - ти състави през годината бяха в непълен състав, 

те се попълваха с част от съдиите и с младши съдия при необходимост. 

Съдиите от ОС - Кюстендил в края на отчетната 2021г. притежаваха 

следния съдийски стаж по ЗСВ: 

1.Росица Савова     – 30 години; 

2.Ваня Богоева     – 29 години и 5 месеца; 

3.Йоланда Цекова     – 28 години и 8 месеца; 

4.Пенка Братанова    – 28 години и 3 месеца; 

5.Мирослав Начев     – 26 години и 5 месеца; 
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6.Татяна Костадинова    – 25 години и 11 месеца; 

7.Надя Георгиева     – 23 години и 4 месеца; 

8.Евгения Стамова    – 22 години и 7 месеца; 

9.Веселина Джонева    – 20 години и 8 месеца; 

10.Елисавета Деянчева   – 10 години месеца. 

11.младши съдия Калин Василев – 2 година и 7 месеца; 

12.младши съдия Мария Танева – 4 месеца. 

2. Съдебна администрация 

През отчетната 2021г. щатът на ОС - Кюстендил включва 33 служители. 

В началото на годината бяха извършени редица трансформации сред 

длъжностите и са разпределени, както следва: 

- съдебен администратор    - 1 /длъжността е 

освободена на 01.01.2021г. от Зойка Алабачка и считано от 04.01.2021г. 

Лорета Манова от длъжност „Човешки ресурси“ е преназначена на 

длъжност „Съдебен администратор“; 

- човешки ресурси-касиер   - 1 /Десислава 

Николова е преназначена от „Касиер“ в длъжност „Човешки ресурси, той 

и касиер“, считано от 01.02.2021 г.; 

- системен администратор   - 2 /Иван Боцев е 

преназначен от РС-Кюстендил по чл.343, ал.2 ЗСВ на същата длъжност 

„Системен администратор“, считано от 05.02.2021г., 

- съдебен помощник    - 2 /Милена 

Спасова-Янкова е преназначена от „Съдебен секретар“ в длъжност 

„Съдебен помощник“, считано от 01.01.2021 г. след трансформиране на 1 



 
Февруари 2022 година, град Кюстендил 

  12 
 

щ.бр. съд.секретар и 1 щ.бр. съд.деловодител в 1 щ.бр. съдебен 

помощник 

- връзки с обществеността   - 1 

- гл.счетоводител     - 1 

- управител сгради, домакин   - 1 

- съдебен секретар    - 7 /Виолета 

Здравкова е преназначена, считано от 01.01.2022г. за главен 

счетоводител в РС-Кюстендил по реда на чл.343, ал.2 ЗСВ. Тази бройка 

е свободна. СК на ВСС с протокол №42/23.11.2021г. е разпределил още 

1 бройка на съдебен секретар и е обявен конкурс за 2-те свободни 

бройки на 09.12.2021г./ 

- зав.служба „Съд.деловодство”   - 1  

- съдебен деловодител    - 7 

- съдебен деловодител, той и статистик - 1 /Мирослава 

Величкова е преназначена от „Съдебен статистик“ на длъжност 

„Съдебен деловодител, той и статистик“/. 

- съдебен архивар     - 1 

- призовкар      - 2 /Емилия 

Йорданова освобождава длъжността призовкар, считано от 01.02.2022г., 

поради пенсиониране – обявен е конкурс за длъжността призовкар и на 

01.02.2022г. е назначена Ели Крумова/ 

- чистач      - 4 

- шофьор      - 1 
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Длъжността касиер е съкратена от щата на ОС - Кюстендил, съгласно 

решение на СК на ВСС по протокол №29/20.07.2021 г., считано от 01.09.2021г. 

Всички посочени по-горе преназначения и съкращения са извършени по 

чл.343, ал.2 ЗСВ съгласно решения на КСА към СК на ВСС. 

ОБЩО заети по щат -към 31.12.2021г.   - 32 служители 

Към 31.12.2021г. по щат – 33 служители – заети – 32, свободно – 1 за 

съд.секретар  

Становище относно промени в щата на Окръжен съд-Кюстендил. 

Поради наличието на 3 незаети към този момент съдийски щатни бройки 

(две от които са обявени на конкурс) и 1 свободна младши съдийска бройка, 

съдът бе изправен пред сериозни кадрови проблеми във връзка с качеството и 

бързината на съдийската работа. За съжаление решаването им е свързано с 

приключването на обявените конкурси и е извън възможностите на 

административното ръководство. Именно във връзка с необходимостта от 

подпомагане на съдиите от ГО (последните пенсионирания бяха именно на 

съдии от това отделение) наложи необходимостта от трансформация на 

посочените по-горе бройки за съдебни служители и в известна степен 

подпомогна работата на съдиите от това отделение.  

Независимо от наличието на свободни съдийски длъжности и 

възникналите временни затруднения в ритмичната съдийска работа, сега 

утвърдения съдийски щат има оптимален характер и позволява както 

формирането както постоянни въззивни състави, така и своевременно 

разпределение на постъпващите дела и преписки при равномерно натоварване 

на всеки от съдиите. Считам, че още едно съкращение на свободния съдийски 

щат ще доведе до съществено затруднение на работата на съда. 

Кадровото обезпечаване на съдебната администрация е много добро и 

позволява ритмично обслужване на съдебните състави. Налице е реална 
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възможност за адекватна реакция при евентуалното увеличаване на 

постъпленията, вследствие изменения в законодателството.  

Съотношението между съдии и съдебни служители към 31.12.2021г. по 

щат и действително е, както следва : 1 към 2.35 и 1 към 3.2. 

С оглед настъпилите трайни тенденции през последните години за 

задържане на постъпленията на делата е нереалистично да се обосновава 

увеличаване на щата на съдиите и служебните служители. 

IV. КВАЛИФИКАЦИЯ НА МАГИСТРАТИ И СЛУЖИТЕЛИ 

В ОС - Кюстендил работят високо квалифицирани магистрати и 

служители с дългогодишен опит. Всички девет съдии от съда са с ранг "съдия 

във ВКС и ВАС". 

Независимо от ограниченията, свързани с COVID-19, през 2020г. с цел 

да повишат квалификацията си, съдии и служители са участвали в обучителни 

програми, организирани от Националния институт на правосъдието и ОПДУ, 

както и в конкурсни комисии на ВСС,както следва: 

- съдия Пенка Братанова - участвала в семинар на тема „Автотехнически 

експертизи“, организиран от НИП  

- съдия Мирослав Начев, - участвал - участие в конкурсна комисия за 

изпит на младши съдии за СГС, зонално съвещание за съдиите от 

района на Апелативен съд София; 

- съдия Росица Савова - участвала в зонално съвещание за съдиите от 

района на Апелативен съд София; 

- съдия Йоланда Цекова - участвала в зонално съвещание за съдиите от 

района на Апелативен съд София 

- съдия Татяна Костадинова - участвала в зонално съвещание за съдиите 

от района на Апелативен съд София; 

- съдия Надя Георгиева - участие в конкурсна комисия за изпит на младши 

съдии за СГС; 
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- съдия Веселина Джонева - зонално съвещание за съдиите от района на 

Апелативен съд София; 

- съдия Евгения Стамова - участвала в зонално съвещание за съдиите от 

района на Апелативен съд София; 

- Милена Спасова - Янкова - участие в семинар на тема „Защита на 

личните данни в съдебната система“; 

- магистрати и съдебни служители - участие в регионално обучение в 

гр.Правец на тема „Професионална компетентност за ефективно 

изпълнение на професионалните задължения на магистратите и 

съдебните служители“. 

Вследствие сключен договор за партньорство с НИП по линия на ОПДУ 

бе проведено едно регионално обучение с участието на съдии и съдебни 

служители от ОС - Кюстендил, РС- Дупница, РС - Кюстендил и 

Административен съд- Кюстендил в гр. Правец на тема „Професионална 

компетентност за ефективно изпълнение на професионалните задължения на 

магистратите и съдебните служители“ 

Независимо от епидемичната обстановка в страната бе проведено и 

станалото вече традиционно зонално съвещание за съдии от апелативния 

район на САС, наложено като ползотворна форма на обучение и радващо на 

внимание от страна на съдиите от нашия съдебен окръг. 

V. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВОТО И МЕДИИТЕ 

Изключително активна е ролята на служителя „Връзки с обществеността“ 

при осъществяване на комуникацията с медиите. Изготвените през 2020г. 

съобщения по дела и прессъобщения са 313. Всички те са публикувани на 

сайтовете на ОС - Кюстендил, РС-Кюстендил и РС-Дупница и са изпратени до 

медиите, като по този начин са станали достояние на обществото. 

Най-важните събития в сектор „Връзки с обществеността“ през 2021г. са: 

„Майстора писар в съда и неговите последователи“, Ученическия конкурс 

„Приказки и картини за Съда, Правдата и Справедливостта“, Фейсбук страница 
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„Кюстендилски съдебен район“, Анкетно проучване сред потребителите на 

услуги в Окръжен съд–Кюстендил. 

2021 година стартира с инициативата „Майстора – писар в съда и 

неговите последователи“ по проект на Окръжен съд–Кюстендил и школата по 

рисуване „Новите Майстори“, в партньорство с Държавен архив – Кюстендил. 

Проектът бе във връзка със 139-та годишнина от рождението на Майстора и 

40-та годишнина от откриването на Съдебната палата в Кюстендил е част от 

Образователната програма на ВСС „Съдебната власт - информиран избор и 

гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Изложбата бе 

подредена във фоайето на втория етаж на съда и представи 27 платна на 20 

млади творци от школата, с ръководител Евгени Серафимов. Всички 

талантливи художници получиха за спомен от Окръжен съд - Кюстендил рамка 

на фона на картина на Майстора, неговия лик и до него място за снимка на 

последователите му. 

Ученици от Кюстендил, които завършват средното си образование и ще 

кандидатстват във висши учебни заведения за специалност „Право“, участваха 

в инициативата – Ден на отворените врати в Съдебната палата в гр. 

Кюстендил. Тя бе организирана от Окръжен съд – Кюстендил, 

Районен съд - Кюстендил, съвместно с Окръжна и Районна прокуратури –

 Кюстендил. Зрелостници от ПГИМ „Йордан Захариев“ присъстваха в съдебна 

зала на въззивни наказателни дела в Окръжен съд – Кюстендил и наказателни 

дела от общ характер в Районния съд. 

Символично Денят на отворените врати в Съдебната палата в 

Кюстендил се проведе в навечерието на 16-ти април - Ден на Конституцията и 

професионалния празник на юриста и съдебния служител. Учениците получиха 

като подарък Конституцията на Република България, книгата „Съдията“ – в 

памет на Румен Янков, информационни материали за работата на съда и 

прокуратурата и Удостоверение за участието си в Денят на отворените врати 

2021 година.  
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В период на епидемична обстановка, ОС – Кюстендил проведе 

видеоконферентна връзка с ученици от Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ -

 Кюстендил, на тема: „Превенция срещу употребата на наркотични вещества“, 

като част от посочената по-горе Образователната програма на ВСС. Лектори 

бяха младши съдия Калин Василев и прокурор Марияна Сиракова. 

Като част от същата младши съдия Калин Василев от ОС - Кюстендил и 

съдия Светослав Петров от РС - Кюстендил участваха в среща с ученици от 

11-те класове на ПМГ„Проф. Емануил Иванов“ в Кюстендил. Част от учениците, 

навършили 18 години и проявили интерес, присъстваха на дело по искане на 

прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“. 

Като част от посочената по- горе Образователна програма на ВСС и 

МОН, през м. юни 2021г.  РС - Дупница, съвместно с РП - Кюстендил, ТО -

 Дупница, проведоха Ден на отворените врати с гости бяха ученици от 4-те 

класове на ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“ - Дупница. Съдия Миглена Кавалова и 

прокурор Марияна Кожухарова запознаха децата с професиите – прокурор, 

съдия, адвокат. Специално внимание бе обърнато на децата за опасностите, 

които крие интернет за тях и за възможните вреди. Съдия Страхил Гошев от 

РС – Дупница и прокурорът от РП Марияна Кожухарова се срещнаха с ученици 

от 6- те класове в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Дупница.  

В началото на месец октомври 2021 година, Окръжен съд – Кюстендил 

създаде Фейсбук страница - „Кюстендилски съдебен район“. Тя функционира в 

отговор на съвременните потребности  за присъствие в социалните медии, с 

цел - да популяризира работата на Окръжен съд – Кюстендил, Районен съд –

 Дупница и Районен съд – Кюстендил сред тази част от обществото, която 

разчита на този информационния поток. В „Кюстендилски съдебен район“, 

който вече има над 600 последователи, служителят „Връзки с обществеността“ 

публикува заглавията от Съобщенията по дела и линкове към секция 

„Пресцентър“, в сайтовете на трите съдилища в окръга, както и  популяризира 

инициативите им, в това число и чрез Галерия в снимки, и чрез видео 

репортажи. 
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През учебната 2021/ 2022 г. ОС - Кюстендил, в партньорство с районните 

съдилища и подкрепата на ВСС, организира за втора поредна година 

Ученическия конкурс „Приказки и картини за Съда, Правдата и 

Справедливостта“, който е част от посочената по- горе образователна 

програма. В него участваха 120 ученици, от 15 училища в 7 общини от област 

Кюстендил- Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Бобошево, Рила и 

Невестино, 2 школи и един Дневен център за деца с увреждания, участваха 

със 122 творби в направленията: Литературно творчество и Изобразително 

изкуство. Отличени бяха 30 ученици, сред тях и три деца със специални 

образователни потребности. 

На 16 ноември бе реализиран и първият Live Streaming от Съдебната 

палата в Кюстендил, с награждаването на победителите и изложбата с 

наградените творби от конкурса. На живо, чрез фейсбук страницата бе 

излъчена и втората церемония с награждаване на победителите в конкурса, на 

17 ноември, пред Съдебната палата в Дупница. 

Живите включвания постигнаха голям успех и дадоха възможност на 

родители, ученици, учители и като цяло на обществеността да видят какво се 

случва в съда, във време на епидемична обстановка, която не позволи 

широката публика да види подредената изложба в Съдебната палата в 

Кюстендил. 

Единадесет картини от отличените в Областния конкурс „Приказки и 

картини за Съда, Правдата и Справедливостта 2021“, бяха откупени 

благотворително, за лечението на 3-годишния Огнян Огнянов от Кюстендил. 

Събраната сума от 650 лв. бе преведена по дарителската сметка на детето.  

Картини от първото издание на конкурса през 2020 г. бяха използвани за 

илюстрации на новата брошура на ВСС – „Независимост на Съдебната власт“, 

която се разпространява сред участниците в Образователната програма на 

ВСС. Председателят на Окръжен съд – Кюстендил получи и благодарствено 

писмо от представляващия ВСС и членовете на Съвета.  
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През 2021 година в периода 15 февруари- 17 март 2021 година, ОС -

 Кюстендил проведе Анкета за проучване на мнението, на ползващите услугите 

на съда .Отлична оценка за качеството на административното обслужване в 

Окръжен съд - Кюстендил дадоха 52,2% от участвалите в Анкетата. Много 

добра оценка - 39,1%, „Добра“- 4,3%, „Задоволителна“- 4,3% от анкетираните. 

Нито един от участниците не бе поставил „Незадоволителна“ оценка. 

След благотворителна кампания в съда, съдиите и служителите от РС- 

Дупница събраха средства, с които бяха купени 4 тактилни барбарони, 

необходими за терапевтичните дейности при работата с децата в Центъра за 

социална рехабилитация и интеграция за деца в Дупница, 

Съдиите и съдебните служители от ОС - Кюстендил и РС - Кюстендил се 

включиха в дарителската кампания, в подкрепа на лечението на 12- годишната 

Анна - Даная Стойкова, от с. Жиленци, община Кюстендил. Всички събрани 

средства от продажбата на 38 макро фотографии от благотворителна изложба 

"Детайли от природата", с автор съдия Калин Василев от РС – Кюстендил, бяха 

преведени за лечението на детето.  

Полагането на клетва на  съдебните заседатели към РС - Кюстендил на 

12 април и на съдебните заседатели към РС - Дупница при встъпването им в  

длъжност в мандат 2021 – 2025 година също бе отразено  в медиите.  

Окръжен съд – Кюстендил направи медийни кампании, през септември и 

ноември относно процедурите по набиране на нови експерти, за включване в 

списъка с вещи лица при Кюстендилски съдебен район и по набиране на 

документи за кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Кюстендил.  

Чрез интернет сайтовете на съдилищата, обществеността бе 

информирана и за това, че ОС - Кюстендил и РС- Дупница имат регистрирани 

профили в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на ДАЕУ.  

Позиционираният през 2020 г. във връзка с епидемичната обстановка на 

интернет страниците на ОС – Кюстендил, РС - Кюстендил и РС- Дупница, в 
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секция „Бързи връзки“ „Каталог на електронните услуги“, се поддържа и през 

настоящата година за улеснение на гражданите. 

VI. ПОСТЪПИЛИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ДЕЛА ОТ ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ. 
НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД  КЮСТЕНДИЛ 

 1. Общи постъпления и разглеждане на делата 

 
Година Постъ-

пили 

Вися-

щи 

Общо Свър-

шени 

% 3 м. % Несв. 

2021 г. 1263 352 1615 1230 76% 869 71 385 

2020г. 1363 278 1641 1289 79% 914 71 352 

2019г. 1320 273 1593 1315 85% 1003 76 278 

През 2021г. в ОС - Кюстендил са постъпили за разглеждане общо 1263 

броя дела от всички видове, като в сравнение с предходната 2020г. е налице 

намаление на постъпленията със 100 дела. Посочените 1263 дела, които е 

следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 

2020г. 352 дела. От общо разглеждани през годината 1615 дела, съдът е успял 

да свърши 1230, или 76%. От общо свършените 1230 дела съдът се е 

произнесъл със съдебен акт по същество по 1010 броя дела – 82 %, а в 

останалите случаи производството е прекратено. Приключилите със 

споразумения дела по чл.382 НПК са 14 бр., със споразумения по чл.384 НПК 

или 234 ГПК- 6 броя, върнати за доразследване- 2 броя. В края на 2021г. броят 

на несвършените дела възлиза общо на 385. 

През 2020г. са постъпили за разглеждане общо 1363 дела, които е 

следвало да бъдат разгледани заедно с несвършените от 2019 г. 352 дела. От 

общо разглеждани през годината 1641 дела, са свършени 1289, или 79%. От 

тях в 3-месечен срок са свършени 914 дела, или 71%. Приключилите със 

споразумения дела по чл.382 НПК са 5 бр., със споразумения по чл.384 НПК 

или 234 ГПК- 2 броя, върнати за доразследване- 1 брой. В края на 2020 г. броят 

на несвършените дела възлиза общо на 352. 
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През 2019г. са постъпили за разглеждане общо 1320 дела, които е 

следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 

2018г. 273 дела. От общо разглеждани през годината 1593 дела, съдът е успял 

да свърши 1315, или 83%. От свършените общо 1315 дела в 3 - месечен срок 

са свършени 1003 дела, или 76%. Приключилите със споразумения дела по 

чл.382 НПК са 10 бр., със споразумения по чл.384 НПК или 234 ГПК - 2 броя, 

върнати за доразследване- 3 броя. В края на 2019г. броят на несвършените 

дела възлиза общо на 278. 

Анализът на постъпленията от дела през последните години сочи на 

наличие на чувствително намаление на постъпленията  през 2018,  плавно 

увеличение на същите през 2019- 2020 г. и ново намаление през 2021 г., 

съпоставимо  с намалението през 2018 г. Очевидно посочените постъпления са 

устойчиви и са резултат от спецификите на икономическите и социални 

тенденции в Кюстендилска област. 

През 2020г. в ОС - Кюстендил са постъпили за разглеждане общо 1363 

броя дела от всички видове, като в сравнение с предходната 2019г. е налице 

увеличение на постъпленията със 51 дела. Постъпилите за разглеждане 1363 

дела съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 

2019г. 278 броя дела. От стоящите за разглеждане общо 1641 дела през 

годината са приключени 1289 – 79%, като в 3 - месечен срок са свършени 914 

от тях, което съставлява 71%. От общо свършените 1289 дела съдът се е 

произнесъл със съдебен акт по същество по 1089 броя дела – 84 %, а в 

останалите случаи производството е прекратено.  

В края на 2020г. са останали несвършени 352 броя дела, като техният 

брой е увеличен със 74 броя спрямо предходния отчетен период. 

Обжалвани и/или протестирани през 2020г. са 214 актове на 

Окръжен съд-Кюстендил, като техният брой е намален със 7 броя дела спрямо 

предходната година. 
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През 2019г. са постъпили за разглеждане общо 1320 броя дела от всички 

видове, като в сравнение с предходната 2018г. е налице увеличение на 

постъпленията със 42 дела. Постъпилите за разглеждане 1320 дела съдът е 

следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 2018г. 273 

броя дела. От стоящите за разглеждане общо 1593 дела през годината са 

приключени 1315 – 82%, като в 3-месечен срок са свършени 1003 от тях, което 

съставлява 76%. От общо свършените 1315 дела съдът се е произнесъл със 

съдебен акт по същество по 1073 броя дела – 81.5%, а в останалите случаи 

производството е прекратено.  В края на 2019г. са останали несвършени 278 

броя дела, като техният брой е увеличен с 5 броя спрямо предходния отчетен 

период. 

Обжалвани и/или протестирани през 2019г. са 233 актове на Окръжен 

съд Кюстендил, като техният брой е намален със 79 броя дела спрямо 

предходната година. 

Със свое решение ВСС задължи горестоящите административни 

ръководители да извършват проверки относно приключването на делата и 

преписките в разумни срокове. В изпълнение на това решение, Председателят 

на Окръжен съд - Кюстендил на всеки 6 месеца извършва проверки и изисква 

справки в деловодствата на ОС и двата РС. Резултатите се обобщават 

своевременно в доклад, който периодично се изпраща до СК на ВСС. 

Към 31.12.2021г. броят на несвършилите дела, образувани в Окръжен 

съд - Кюстендил преди 01.01.2017г., е както следва:  

Наказателни дела – всички, образувани преди 01.01.2017г., са свършени. 

Граждански дела – 3 бр., 3 от които спрени до приключване на 

преюдициално производство.Периодично се изпращат справки досежно 

обстоятелствата, наложили спирането. 

Търговски дела – 2бр., спрени до приключване на преюдициално  

производство.  
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Търговски дела за несъстоятелност – 9 бр., 4 от които са спрени. По 

всички от тях са постановявани решения и са извършвани ритмични 

съдопроизводствени действия. Налице е намаление на висящите повече от 5 

години дела в сравнение с предходни години, което следва да се отчете  в 

позитивен смисъл.  

 2. Натовареност на съдиите от Окръжен съд - Кюстендил 

През периода 2015г.–2017г. общите постъпления от дела в ОС - 

Кюстендил варират и са в рамките на 1349 – 1444, последвани от намаление 

през 2018г. - 1278. През 2019г.–2020г. има ново увеличение на постъпленията 

съответно на 1320-1363, а през отчетната 2021г. е констатирано намаление  

със100 броя дела – на 1263. Намалели в сравнение с 2021г. със 122 броя са 

гражданските дела. Очевидно е, че трайната тенденция през последните пет 

години варира между 1250 - 1400 броя дела. 

Към 31.12.2021г. ОС - Кюстендил е разполагал с 14 съдии (двама от 

които младши съдии) по щат, макар че през цялата година е работил в 

намален състав, като причините за това бяха подробно изложени в началото 

на доклада. През годината общата натовареност по щат възлиза средно на 

9,61 дела за разглеждане месечно, а по свършени дела- по 7,32 броя дела. 

През годината съдиите от гражданско отделение (9 по щат)  са 

разглеждали средно месечно по 8,13 дела, а са свършвали средно месечно по 

5,38 броя дела. 

Съдиите от наказателно отделение на съда (5 по щат) през 2021г. са 

разглеждали средно месечно по 12, 28 дела, а са свършвали по 10,82 дела 

средно месечно. 

Действителната натовареност на съдиите в ОС - Кюстендил през 

2021г. е била както следва - разглеждани средно месечно по 12,92 дела, 

свършвани средно месечно по 9,84 броя дела. 
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Действителната натовареност на съдиите от гражданско 

отделение през 2021г. е била 11,61 дела месечно. 

Действителната натовареност на съдиите от наказателно 

отделение през 2021г. е била 15, 35 месечно. 

Следва да бъде отчетено, че съдиите от ГО са участвали през годината 

в разглеждане на част от частните наказателни дела, разглеждани от дежурен 

съдия- общо те са разгледали 87 бр. дела. Съответно съдиите от наказателно 

отделение са участвали в разглеждане на част от граждански дела 

(обезпечения), разглеждани от дежурен съдия- общо 11 бр. дела. 

Към 31.12.2020г. ОС - Кюстендил е със същия щат и намален състав. 

През годината тяхната обща натовареност по щат възлиза средно на 9,77 

дела за разглеждане месечно, като са свършвали месечно по 7,67 броя дела. 

През годината съдиите от гражданско отделение (9 по щат) са 

разглеждали средно месечно по 8,62 дела, а са свършвали средно месечно по 

6,02 броя дела. 

Съдиите от наказателно отделение на съда (5 по щат) през 2020г. са 

разглеждали средно месечно по 11,83 дела, а са свършвали по 10,65 дела 

средно месечно. 

Действителната натовареност на съдиите в ОС - Кюстендил през 

2020г. е била както следва - разглеждани средно месечно по 13,02 дела, 

свършвани средно месечно по 10,23 броя дела. 

Действителната натовареност на съдиите от гражданско 

отделение през 2020г. е била 11,93 дела месечно. 

Действителната натовареност на съдиите от наказателно 

отделение през 2020г. е била 14,78 дела месечно. 
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Към 31.12.2019г. ОС - Кюстендил е разполагал с 14 съдии (двама от 

които младши съдии) по щат, макар че през цялата година е работил в 

намален състав, като причините за това бяха подробно изложени в началото 

на доклада. През годината тяхната обща натовареност по щат възлиза 

средно на 9,48 дела за разглеждане месечно, като са свършвали месечно по 

7,83 броя дела. 

През годината съдиите от гражданско отделение (9 по щат)  са 

разглеждали средно месечно по 7,78 дела, а са свършвали средно месечно по 

6,01 броя дела. 

Съдиите от наказателно отделение на съда (5 по щат) през 2019г. са 

разглеждали средно месечно по 11,00 дела, а са свършвали по 9,90 дела 

средно месечно. 

Действителната натовареност на съдиите в ОС - Кюстендил през 

2019г. е била както следва - разглеждани средно месечно по 11,14 дела, 

свършвани средно месечно по 9,20 броя дела. 

 

 

 

Година 

Щатна 

натовареност 

Щатна 

натовареност 

Щатна 

натовареност 

Действителна 

натовареност 

Пост. Свърш. ГО 

пост. 

ГО 

свърш. 

НО 

пост. 

НО 

свърш. 

Пост. Свърш. 

2021 9.61 7.32 8.13 5.38 12.28 10.82 12.92 9.84 

2020 9.77 7.67 8.62 6.02 11.83 10.65 13.02 10.23 

2019 8.85 7.31 7.78 6.01 11.00 9.90 11.14 9.20 

Тези показатели разкриват, че през периода 2019–2021г. натовареността 

на съдиите от ОС - Кюстендил е относително равномерна. След увеличението 

през 2020г. на постъпленията и на действителната натовареност, настоящето 
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намаление на натовареността е незначително. Тенденциите на постъпления на 

делата са трайни. Особено сериозни са затрудненията на ГО, което работи 

през последните години с 2 съдии по - малко. Независимо от това постигнатата 

натовареност на съдиите от ОС през  последните няколко години е оптимална 

и им дава възможност за стриктно изпълнение на служебните им задължения, 

задълбочено проучване на делата, произнасяне в разумен срок и изготвяне на 

качествени съдебни актове. Според публикуваните таблици за натовареност на 

магистратите в съдилищата в раздел „Съдебна статистика, регистри” в 

интернет страницата на ВСС, по показателите „натовареност по щат” и  

„действителна натовареност” за Окръжните съдилища, СГС и СпНС, за 

последните няколко години Окръжен съд - Кюстендил неизменно се нарежда в 

първата десетка на горепосочените съдилища в страната. 

1. Наказателни дела 

Постъплението на наказателни дела през 2021 година утвърждава 

увеличение спрямо предходния отчетен период. 

Общи постъпления: 

Година Постъпи-

ли 

Висящи Общо Свърш. % 3 м. % Несв. 

2021 666 71 737 649 88% 558 86% 88 

2020г. 644 66 710 639 90% 522 82% 71 

2019г. 587 73 660 594 90% 503 85% 66 

След отчетената тенденция към сериозно увеличение на наказателните 

дела през 2017-2018г., обусловена от промени в раздел I от Глава XXXV НПК, и 

значителното намаление през 2019г. с близо 100 броя дела, през периода 

2020- 2021г. отново се отчита увеличение, като постъпленията се доближават 

до пиковите такива от 2018 г. Причината за това е увеличения брой частни 

наказателни дела I-ва инстанция, както и увеличените постъпления на 

внесените от прокуратурата обвинителни актове и на  въззивните наказателни 

дела. 
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Посочените постъпили 666 дела се разпределят както следва: 

 Първа инстанция – 434 дела 

 Втора инстанция - 232 дела 

Внесените за разглеждане от Окръжна прокуратура обвинителни 

актове са както следва: 

 За 2021г.- 44 дела 

 За 2020г. - 29 дела 

 За 2019г. - 26 дела 

Наблюдава се тенденция към рязко увеличение на броя на постъпилите 

дела, което се дължи на работата на органите на досъдебното производство. 

Проведените по реда на чл.222 и чл.223 от НПК разпити пред съдия са 

както следва: 

 За2021г.- 20 дела 

 За 2020г. - 23 дела 

 За 2019г. - 24 дела 

Частни наказателни дела I инстанция са: 

 За 2021 г.- 369 дела 

 За 2020г. - 403 дела 

 За 2019г. - 325 дела 

Въззивните наказателни дела са: 

 За 2020г.- 123 дела 

 За 2020г. - 99 дела 

 За 2019г. - 112 дела 

След трайното намаление по тези дела през 2019-2020г., за отчетната 

година се наблюдава сериозно увеличение на постъпленията. 
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Въззивните частни наказателни дела са: 

 За 2021г.- 109 дела 

 За 2020г. - 89 дела 

 За 2019г. - 99 дела 

И по отношение на този вид дела се констатира подобна тенденция към 

увеличение. 

3.1 Първоинстанционни наказателни дела от общ характер  

постъпления, движение, срочност 

Година Пост. Висящи Общо Свърш. % 3 мес. % Несв.в.

2021 44 14 58 39 67% 28 72% 19 

2020 29 3 32 18 56% 10 55% 14 

2019 26 8 34 31 91% 21 68% 3 

През отчетната 2021г. в съда са постъпили за разглеждане 44 броя 

първоинстанционни НОХД, 42 от които новообразувани и 2 продължаващи под 

същия номер. Съдът е следвало да разгледа и реши тези дела, заедно с 

останалите несвършени в края на 2020г. 14 наказателни дела от този вид.  

През предходната 2020г. в съда са постъпили за разглеждане 29 броя 

първоинстанционни НОХД, 28 от които новообразувани и едно продължаващо 

под същия номер. Съдът е следвало да разгледа и реши тези дела, заедно с 

останалите несвършени в края на 2019г. 3 наказателни дела от този вид.  

През 2019г. в съда са постъпили за разглеждане 26 броя 

първоинстанционни НОХД, 25 от които новообразувани и едно продължаващо 

под същия номер. Съдът е следвало да разгледа и реши тези дела, заедно с 

останалите несвършени в края на 2018г. 8 наказателни дела от този вид. 

Анализът на постъпленията от този вид дела сочи, че през 2018-2020г. е 

налице трайна тенденция към запазване на постъпленията - между 25-26, като 

за 2021г. увеличението е чувствително. Броят на този вид дела зависи пряко 
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от: активността на криминалния контингент в Кюстендилска област, работата 

на службите на МВР и на органите на досъдебно производство, състоянието на 

икономиката в съдебния район и др. фактори, включително и промените в 

законодателството. В случая констатираното увеличение се дължи на тези 

комплексни фактори.  

През 2021г. e налице значително отстъпление от предходните години по 

отношение  на броя на свършените от този вид дела, както и увеличение на 

останалите несвършени от края на периода. Една част от обяснението за това 

е увеличения брой постъпления наказателни дела- I-ва и II-ра инстанция и 

липсата на обезпеченост в НО в съда, друга е свързана  с  усложненията в 

казусите. Отделно от това през последните години се наблюдава трайна 

тенденция  към разглеждане на наказателните дела I- ва инстанция по общия 

ред, а не по реда на диференцираните процедури, което е резултат от 

измененията в законодателството след 2017г. Увеличеният брой несвършени в 

края на периода НОХД не може да се отчете като негативна тенденция в 

работата на наказателните съдии по този вид дела.  

Видове постъпили наказателни дела  

Глави по НК 2021 2020 2019 2018 

Глава I 0 0 0 0 

Глава II 8 8 3 4 

Глава III 0 0 0 0 

Глава IV 0 0 0 0 

Глава V 5 5 5 1 

Глава VI 5 2 6 7 

Глава VII 1 1 1 0 

Глава VIII 2 2 0 0 

Глава IX 0 0 0 0 

Глава IХа 0 0 0 0 
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Глава X 0 0 0 0 

Глава XI 22 11 10 13 

През отчетната 2021г. в съда не са постъпвали за разглеждане 

наказателни дела от общ характер по Глава І-ва от Особената част на 

НК-Престъпления против Републиката. Такива постъпления липсват и през 

изминалите години. 

През отчетната 2021г. в съда са постъпили за разглеждане 8 НОХД за 

престъпления по Глава ІІ-ра от НК - Престъпления против личността - 1бр. 

по чл.115 НК и 4 бр. - по чл.116 ал.1 НК; по чл.123 НК – 1 бр., по чл.131, ал.2, 

т.1 и 2 НК-1 бр.; по чл.149, ал.5 НК - 1бр.; 

През 2020г. в съда са постъпили за разглеждане 8 НОХД за 

престъпления по Глава ІІ-ра от НК - Престъпления против личността - 1бр. 

по чл.115НК и 3бр. - по чл.116 ал.1 НК; по чл.123 НК - 2бр., по чл.124 НК - 1бр.; 

по чл.149, ал.5 НК - 1бр.; 

През 2019г. по реда на тази глава са постъпили 3НОХД - 1 от които по 

чл.115 НК и 2бр. - по чл.116 ал.1 НК. 

При анализ на постъпленията за този вид дела за последните години се 

очертават следните тенденции: за 2017г. -липса на постъпления; тенденция 

към постепенно увеличение през 2018-2019г. и чувствително увеличение за 

2020г. Тенденцията към увеличение се запазва и  през 2021 г., като освен 

класическите дела против личността- убийства, изцяло с битов характер, 

правят впечатление и наличие на дела за професионална непредпазливост, 

както и за квалифицираните състави на блудство. 

През 2021г. са постъпили за разглеждане 5бр. НОХД за престъпления по 

Глава V от НК – Престъпления против собствеността. От тях 4бр. са за 

грабеж - по чл.199 НК, 1 бр. по чл.199, ал.2 НК.  
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През 2020г. са постъпили за разглеждане 5бр. НОХД за престъпления по 

Глава V от НК – Престъпления против собствеността. От тях 3бр. са за 

грабеж - по чл.199 НК, 1бр. за документна измама по чл.212, ал.5 НК и 1бр. - 

квалифициран състав на изнудване по чл.214, ал.2 НК. 

През 2019г. в съда са постъпили за разглеждане също 5 НОХД от този 

вид - всички по чл.199 НК. 

След намалените постъпления по този вид дела през периода 2017-

2018г., очертаната през 2019г. година тенденция към увеличение на 

постъпленията от този вид дела, се запазва и през 2020- 2021 г. 

През 2021г. постъпленията от НОХД за престъпления по Глава VІ-та от 

НК – Престъпления против стопанството, възлизат на 5 броя, 3 бр. от които 

е по чл.242 НК , 1бр. по чл.249 НК и 1 бр. по чл.252 НК. 

През 2020г. постъпленията от НОХД за престъпления по Глава VІ-та от 

НК– Престъпления против стопанството, възлизат на 2 броя, 1бр. от които е 

по чл.242 НК и 1бр. по чл.244 НК. 

През 2019г. постъпленията от НОХД за престъпления по тази глава 

възлизат на 6 броя, основната част от които са дела по чл.244-249 НК - 6 броя. 

За периода 2017-2019г. се наблюдава увеличаване в постъпленията по 

този вид дела, тенденция на рязкото им намаляване през 2020г. и последващо 

увеличение  през 2021 г. 

През 2021г. в съда е постъпило за разглеждане 1 НОХД за престъпления 

по Глава VІІ-ма от НК–Престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната системи - чл.255 НК. 

През 2020г. и 2019 г. по реда на тази глава е постъпило по 1 дело. 

По отношение на постъпленията от този вид дела може да бъде 

направен извод за запазването им в минимален размер.  
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През 2021г., в съда  са постъпили за разглеждане 2 бр.НОХД за 

престъпления по Глава VІІІ-ма от НК–Престъпления против дейността на 

държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи 

публични функции. И двете са с предмет по чл.278 НПК.  

През 2020г., в съда  са постъпили за разглеждане 2бр.НОХД за 

престъпления по Глава VІІІ-ма  от НК–Престъпления против дейността на 

държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи 

публични функции. И двете са с предмет по чл.278 НПК. 

През 2019г., както и през предходните 2018 и 2017г., в съда не са 

постъпили за разглеждане НОХД от този вид.  

През 2021г., както и през 2020-2018г., в съда не са образувани НОХД за 

извършване на престъпления по Глава ІХ-та от НК-Документни 

престъпления.  

През 2021г. и през предходните 2020-2019г. в съда не са постъпвали за 

разглеждане НОХД за извършване на престъпления по Глава ІХа от НК–

Компютърни престъпления. 

През периода 2021-2019г. не са образувани НОХД за престъпления и по 

Глава Х-та от НК–Престъпления против реда и общественото 

спокойствие. 

През отчетната 2021г. в съда са постъпили за разглеждане 22 бр. НОХД 

за извършване на престъпления по Глава ХІ-та от НК-Общоопасни 

престъпления, от които – 6 бр. - за причиняване на смърт по непредпазливост 

по чл.343 НК и 16 бр. - за държане и разпространение на наркотични вещества 

по чл.354а НК. От този вид дела 2 бр. са били прекратени по  реда на  чл.249, 

ал.3 НПК и продължени под същия номер. 

 През 2020г. в съда са постъпили за разглеждане 10 бр. НОХД за 

извършване на престъпления по Глава ХІ-та от НК-Общоопасни 

престъпления, от които – 4 бр. - за причиняване на смърт по непредпазливост 
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по чл.343 НК и 6 бр. - за държане и разпространение на наркотични вещества 

по чл.354а НК. 

 През 2019г. в съда са постъпили за разглеждане 10бр. дела от този вид, 

сред които 2бр. квалифицирани състави на палеж и взрив по чл.330 НК, 3 бр.- 

за причиняване на смърт по непредпазливост по чл.343 НК и 5 бр.- за държане 

и разпространение на наркотични вещества по чл.354а НК. 

 През предходните години от този вид дела най-голям дял са заемали 

делата за извършване на престъпления по чл.342-343 НК. 

Делата по тази глава на НК са с най- голям брой за отчетната 2021 г. 

Отчетливо за тази година се забелязват следните тенденции: увеличение на 

делата за ПТП с тежък вредоносен резултат ( с 50 % увеличение в сравнение с 

предходни години) и близо трикратно увеличение на  делата за държане и 

разпространение на наркотици. Очевидно е засилена тенденцията към 

неспазване на правилата за движение по ЗДП, имаща за резултат смърт при 

ПТП.  Близо трикратно са увеличени делата по чл.354а от НК , което сочи на 

засилена активност за предотвратяване и разкриване на този вид 

престъпления от страна на разследващите органи.  

 В заключение, през отчетната 2021г., най-многобройната категория 

постъпления от първоинстанционни НОХД в съда е тази по Глава ХІ-та от НК–

Общоопасни престъпления - общо 22 броя, следвани от тези по Глава IІ-та 

от НК–Престъпления против личността – 8 бр. и от тези по глава V–

„Престъпления против собствеността“ - 5 броя.  

Същата тенденция се отчита и през предходните 2020- 2019 години. 

 Връщане на първоинстанционни НОХД за доразследване 

През 2017г. бе извършена законодателна промяна в НПК, като считано 

от 05.11.2017г бе въведен института на разпоредително заседание. В тази 

връзка е интересно да се проследи броя на върнатите за доразследване дела 

през 2019г.2021г. 
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През 2021г. по 1 от проведените РЗ ОС - Кюстендил е приел, че на ДП са 

допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила по 

смисъла на чл.249 ал.4 вр.чл.248 ал.1 т.3 НПК и е постановил определение за 

прекратяване на съдебното производство. Определението е протестирано и е 

потвърдено. По друго дело състав на ОС - Кюстендил е приел, че няма 

наличие на такива нарушения, но вследствие постъпила частна жалба състав 

на САС е приел, че такова е налице и делото е прекратено и върнато на 

прокуратурата, т.е. налице са две върнати дела. 

През 2020г. по 1 от проведените РЗ съдебен състав при ОС - Кюстендил 

е приел, че на досъдебното производство са допуснати отстраними 

съществени нарушения на процесуалните правила по смисъла на чл.249 ал.4 

вр.чл.248 ал.1 т.3 НПК и е постановил определение за прекратяване на 

съдебното следствие. Определението е протестирано и е отменено  от САС. 

По 1бр. НОХД съдът е отказал връщане на делото за доразследване, 

определението му е обжалвано и е потвърдено от АС - София. Или след 

инстанционен контрол няма върнати дела. 

 

През 2019г. по 3 от проведените РЗ заседания съдебните състави при 

ОС - Кюстендил са приели, че на досъдебното производство са допуснати 

отстраними съществени нарушения на процесуалните правила по смисъла на 

чл.249 ал.4 вр.чл.248 ал.1 т.3 НПК и са постановили определения за 

прекратяване на съдебното следствие. Определенията са протестирани, като 

всички са били потвърдени. 

 

Изводи: Броят на върнатите дела за последните години на действие на 

института на разпоредително заседание трайно намалява, като за последната 

година са само 2 броя. 
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Следващата таблица разкрива вида на приключените 

първоинстанционни наказателни дела 

Година Свършени С 

присъда 

Спораз Прекр. Върнати за 

доразследване 

Чл.371, 

т.2 НПК 

2021 39 15 24 2 2 5 

2020 18 10 7 0 0 (инст.контр.) 4 

2019 34 15 12 1 3 6 

 От свършените през 2021г. 39 НОХД, 15 са със съдебен акт по 

същество- присъда, 2- броя – със споразумение между прокурора и защитника, 

2 дела са върнати за доразследване, 2 дела са прекратено по други причини  

(едното поради смърт на подсъдим, другото поради неодобрено 

споразумение). По 5 от внесените за разглеждане през 2021г. с обвинителен 

акт дела производството е приключено по реда на Глава ХХVІІ–ма НПК–

Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция 

при хипотезата на чл.371 т.2 НПК.  

 

От свършените през 2020г. 18 НОХД, 10 са със съдебен акт по 

същество- присъда, 7 - със споразумение между прокурора и защитника, 1 

дело е върнато за доразследване, няма дела прекратени по други причини.  По 

4 от внесените за разглеждане през 2020г. с обвинителен акт дела 

производството е приключено по реда на Глава ХХVІІ–ма НПК.  

 

От свършените през 2019г. 31 НОХД, 15 са със съдебен акт по 

същество - с присъда, 12 по внесено в съда споразумение между прокурора и 

защитника, 3 дела са върнати за доразследване, 1 дело е прекратено по други 

причини. По 6 дела производството е приключено по реда на Глава ХХVІІ–ма 

НПК  ССС в хипотезата на чл.371 т.2 НПК. 
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Очертава се ясна тенденция към приключване на близо половината от 

внесените дела със споразумение и значително увеличаване на приключените 

с присъда  НОХД в сравнение  с предходната година. 

 

 Осъдени лица, наложени наказания, структура на осъдената 

престъпност 

Наложени 

наказания 
2021 2020 2019 

Лишаване от 

свобода до 3 г. 
28 11 20 

От тях с 

приложение на  

чл.66 НК 

18 9 13 

Лишаване от 

свобода от 3 г. 

до 10 г. 

7 2 6 

Лишаване от 

свобода от 10 до 

30 г. 

3 3 2 

Доживотен 

затвор 
0 0 0 

През отчетната 2021г. в ОС - Кюстендил са постановени съдебни актове 

по 39 НОХД. Постановени са 15 присъди и или 24 определения за 

прекратяване на наказателното производство след одобряване на постигнато 

споразумение по реда на чл.381 - чл.384 НПК. През годината са съдени 41 

лица, като 38 са осъдени, няма оправдани лица. 
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През 2020г. в ОС - Кюстендил са постановени съдебни актове по 18 

НОХД. Постановени са 10 присъди и 7 определения за прекратяване на 

наказателното производство след одобряване на постигнато споразумение по 

реда на чл.381 - чл.384 НПК. През годината са съдени 17лица, като 16 са 

осъдени, а 1 лице е оправдано. 

През 2019г. в съда са постановени съдебни актове по 31 НОХД. 

Постановени са 15 присъди и 12 определения за прекратяване на 

наказателното производство след одобряване на постигнато споразумение по 

реда на чл.381 - чл.384 НПК. През годината са съдени 33 лица, като 28 са 

осъдени. 

През 2021г. ОС - Кюстендил е наложил наказания на 38 лица, сред които 

няма непълнолетни. На 28 от осъдените е наложено наказание „лишаване от 

свобода” до 3 години, като по отношение на 18 от тях е приложена 

разпоредбата на чл.66 ал.1 НК, което съставлява 64% от всички осъдени на 

„лишаване от свобода. 

През 2020г. ОС - Кюстендил е наложил наказания на 16 лица, сред които 

няма непълнолетни. На 11 от осъдените е наложено наказание „лишаване от 

свобода” до 3 години, като по отношение на 9 от тях е приложена разпоредбата 

на чл.66 ал.1 НК, което съставлява 81% от всички осъдени на „лишаване от 

свобода. 

През 2019г. ОС - Кюстендил е наложил наказания на 28 лица, сред които 

няма непълнолетни. На 20 от осъдените е наложено наказание „лишаване от 

свобода” до 3 години, като по отношение на 15 от тях е приложена 

разпоредбата на чл.66 ал.1 НК, което съставлява 75% от всички осъдени на 

„лишаване от свобода“ 

През 2021г. ОС - Кюстендил е определил наказание ЛС в размер между 

3 и 10 години по отношение на 7 лица - за престъпления против личността, 

собствеността,  стопанството и за общоопасни престъпления. 
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През 2020г. ОС - Кюстендил е определил наказание ЛС в размер между 

3 и 10 години по отношение на 2 лица - за извършване на престъпления против 

стопанството и против половата неприкосновеност. 

През 2019г. ОС - Кюстендил е определил наказание ЛС в размер между 

3 и 10 години по отношение на 6 лица - за извършване на престъпления против 

личността, против стопанството и за общоопасни престъпления. 

През 2021г. ОС - Кюстендил е определил наказание ЛС в размер между 

10 и 30 години по отношение на три лица – за извършване на убийства и 

против собствеността. 

През 2020г. ОС - Кюстендил е определил наказание ЛС в размер между 

10 и 30 години по отношение на три лица – за извършване на убийства. 

През 2019г. ОС - Кюстендил е определил наказание ЛС в размер между 

10 и 30 години по отношение на две лица – за извършване на убийства. 

През отчетната 2021г. съдът не е налагал наказания „доживотен затвор” 

и „доживотен затвор без право на замяна”, като такива не са налагани и за 

предходни периоди. 

 През отчетната 2021г. наймного лица – 19, са осъдени за извършване 

на престъпления по Глава ХІ-та от Особената част на НК  Общоопасни 

престъпления, 7 по глава V- та – Престъпления против собствеността, 

както и 6 по Глава IІ-ра от НК  Престъпления против личността. 

През 2020г. наймного лица – 7, са осъдени за извършване на 

престъпления по Глава ХІ-та от Особената част на НК - Общоопасни 

престъпления, както и 5 по Глава IІ-ра от НК - Престъпления против 

личността. 

 През 2019г. най–много лица – 127, са осъдени за извършване на 

престъпления по Глава ХІ-та от Особената част на НК - Общоопасни 



 
Февруари 2022 година, град Кюстендил 

  39 
 

престъпления, както и 6 по Глава VІ-та от НК - Престъпления против 

стопанството. 

През 2021г. ОС - Кюстендил не е постановявал  оправдателни присъди, 

през 2019 г. е постановена 1, през 2019г- не са постановявани оправдателни 

присъди. 

От изложената статистика не може да се направи безспорен извод 

относно наказателната политика на съда по приложение на чл.66 ал.1 НК, 

доколкото броят на лицата по отношение на които е приложен този институт за 

периода 2019 - 2021г. варира в рамките на 64 - 81%. Очевидно е, че той зависи 

найвече от вида на постъпленията, размера на наложените наказания и 

съдебното минало на подсъдимите. Същевременно не може да  не се 

отбележи увеличеният брой осъдени лица  с наказания ЛС над 3 години, което  

е резултат от засилената криминогенна обстановка  на територията на 

областта.   

 5.2.Частни наказателни дела I инстанция. 

Година Пост. Висящи Общо Свърш. % 3 

мес. 

% Несв. 

2021 369 11 380 369 97% 361 98% 11 

2020 403 13 416 405 97% 386 95% 11 

2019 325 17 342 329 96% 324 98% 13 

Очертаната от предходните години тенденция към  увеличение на 

постъпленията по този вид дела, се запазва и бележи трайна устойчивост. 

Същите остават най- голям брой дела. Традиционно срочността на 

приключването им е висока, като през 2021г. в процентно отношение е най-

висок за последните години. От този вид дела традиционно най-висок е броя на 

постъпленията за УПО – 122 бр. , при 132 бр. за 2020 г., при 111бр. за 2018г .  

Причини за отлагане на първоинстанционни наказателни дела, 

водещо до забавяне на наказателния процес. 



 
Февруари 2022 година, град Кюстендил 

  40 
 

За разлика от предходната 2020 г., когато епидемичната обстановка в 

страната доведе до забава на наказателния процес, през 2021 г. 

разглеждането им протичаше ритмично. Независимо от наличието на 

обективни причини - заболявания на докладчици и страни по делата,  те се 

разглеждаха и приключваха в разумни срокове. В края на отчетния период 

действително е налице голямо брой несвършени дела в сравнение  с 

предходните години, причините за което са свързани с увеличените 

постъпления, усложнените казуси и немалкия брой дела, постъпили в края на 

годината. През отчетния период, основните причини за отлагане на  

първоинстанционните наказателни дела в Окръжен съд - Кюстендил могат 

бъдат обобщени в следните групи: 

 

1. Отлагане на делото поради обективни причини- заболявания на 

страни; 

2. Отлагане на делото поради неявяване на свидетел/и; 

3. Отлагане на делото поради необходимост от събиране на нови 

доказателства; 

4. Отлагане на делото поради неявяване на вещи лица; 

5. Други – ангажираност на съдебен заседател, неявяване на повереник 

и други причини. 

 

Независимо от това, през 2021г., както и през предишни отчетни 

периоди, съдиите от НО на съда продължиха усилията си разглеждане и 

приключване на първоинстанционните наказателни дела в максимално кратки 

срокове. Към края на отчетния период в съда не стоят за разглеждане 

първоинстанционни наказателни дела, образувани преди 01.01.2017г.  
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 Наказателни дела от общ характер с особен обществен интерес, 

разглеждани в Окръжен съд - Кюстендил. 

В ОС - Кюстендил през 2021г. нямаше дела със значим обществен 

интерес. Традиционно делата за престъпления против личността по чл.115-116 

НК, както и някои престъпления по транспорта по чл.343, ал.1, бв. „в“ НК имат 

обществен отзвук и бяха отразявани от местните медии, респ. бе 

осъществявана комуникация  с тях с оглед медийното им отразяване. 

 

3.3.Въззивните наказателни дела от общ и частен характер  

 

Година Постъ-

пили 

Висящи Общо Свър-

шени 

% 3 мес. % Несв. 

2021 123 42 165 111 67% 41 37% 54 

2020 99 41 140 98 70% 23 23% 42 

2019 112 34 146 105 71% 39 37% 41 

През отчетната 2021г. в ОС - Кюстендил са постъпили за разглеждане 

123 въззивни наказателни дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда 

заедно с останалите несвършени в края на 2020г. 42 дела. От общо 

разглеждани през годината 165 дела съдът е успял да свърши 111, или 67%. 

От свършените общо 111 дела, Окръжният съд е успял да стори това в 3 – 

месечен срок по отношение на 41 дела, или 37%. В края на 2021г. броят на 

несвършените дела е 54 бр. 

През 2020г. са постъпили за разглеждане 99 въззивни наказателни дела, 

които е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с останалите 

несвършени в края на 2019г. 41 дела. От общо разглеждани през годината 140 

дела съдът е успял да свърши 98, или 70%. От свършените общо 98 дела, 

Окръжният съд е успял да стори това в 3 – месечен срок по отношение на 23 

дела, или 23%. В края на 2020г. броят на несвършените дела е 42 бр. 
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През 2019г. са постъпили за разглеждане 112 въззивни наказателни 

дела, които е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с останалите 

несвършени в края на 2018 г. 34 дела. От общо разглеждани през годината 146 

дела съдът е успял да свърши 105, или 71%. От свършените общо 105 дела, 

Окръжният съд е успял да стори това в 3-месечен срок по отношение на 39 

дела, или 37%. В края на 2020г. броят на несвършените дела е 41бр. 

Налице увеличение на несвършените в края на годината дела, както и 

увеличение на свършените в 3- месечен срок дела. След очертаващата през 

2020г. тенденция към намаление на постъпленията по този вид дела, 

настоящите постъпления са на нивата от 2018 г., което е свързано със 

засилване на ролята на криминалния контингент в района. Увеличението на 

броя на несвършените дела в края на периода е свързано  с усложненията на 

казусите, както и необходимостта от събиране на нови доказателства от 

въззивния съд с цел изясняване на спорни моменти. Като положителен момент 

при разглеждането на този вид дела следва да се отчете увеличението на 

свършените в 30- месечен срок дела. 

Както бе посочено по-горе, през 2021г. в ОС - Кюстендил са постъпили за 

разглеждане 123 въззивни наказателни дела, образувани по постъпили 

протести и жалби. От тях по жалби са образувани 99 дела и по протести – 24. 

Съответно 72 дела са образувани по подадени жалби и протести срещу 

присъди на РС - Дупница – 57 жалби и 15 протести, 51 дела по подадени жалби 

и протести срещу присъди на РС - Кюстендил – 42 жалби и 9 протести. 

През 2020г. в ОС - Кюстендил са постъпили за разглеждане 99 въззивни 

наказателни дела, образувани по постъпили протести и жалби. От тях по жалби 

са образувани 87 дела и по протести – 25. Съответно 56 дела са образувани по 

подадени жалби и протести срещу присъди на РС - Дупница – 46 жалби и 10 

протести, 43 дела по подадени жалби и протести срещу присъди на РС - 

Кюстендил – 35 жалби и 8 протести 

През 2019г. в  съда са постъпили за разглеждане 112 въззивни 

наказателни дела, образувани по постъпили протести и жалби. От тях по жалби 
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са образувани 87 дела и по протести - 25. Съответно 68 дела са образувани по 

подадени жалби и протести срещу присъди на РС - Дупница - 50 жалби и 18 

протести, 44 дела по подадени жалби и протести срещу присъди на РС - 

Кюстендил - 37 жалби и 7 протести. 

Запазва се трайно установената тенденция жалбите значително да 

превишават протестите и като процент от атакуваните съдебни актове, и като 

абсолютни числа. 

 Горепосочените данни навеждат на извода, че през отчетната 2021г. 

наказателните дела, разглеждани от Окръжен съд Кюстендил като 

въззивна инстанция подобряват показателите си по отношение на  

срочността на приключването им в 3- месечен срок дела и стигат до нивото си 

от 2019 г. – 37%. Считам, че с постепенното преодоляване на последиците от 

епидемичната обстановка в страната, както и  с обръщане на внимание  на 

първоинстанционните наказателни съдии от районните съдилища по посока 

подобряване качеството им на работа, тези показатели ще се подобрят.  

 3.4.Въззивните частни наказателни дела са: 

След намаленията на този вид дела през 2019- 2020 г., през 2021 г. е 

налице тенденция към трайно повишения:  

Година Пост. Висящи Общо Свърш. % 3 мес. % Несв. 

2021 109 4 113 109 96% 107 98% 4 

2020 89 9 98 94 96% 79 84% 9 

2019 99 14 113 104 92% 94 90% 9 

През 2021г. в ОС - Кюстендил са постъпили общо 109 броя частни жалби 

и протести, които съдът е следвало да разгледа заедно с останалите 

несвършени в края на 2020г. 4 дела. През годината съдът е успял да приключи 

109 дела от общо за разглеждане 113, или 96%. От свършените 109 дела, по 

отношение на 98% това е сторено в 3-месечен срок. В края на годината са 

останали несвършени 4 дела. 



 
Февруари 2022 година, град Кюстендил 

  44 
 

През 2020г. са постъпили общо 89 броя частни жалби и протести, които 

съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 

2019г. 9 дела. През годината съдът е успял да приключи 94 дела от общо за 

разглеждане 98, или 96%. От свършените 94 дела, по отношение на 79 или 

84% това е сторено в 3-месечен срок. В края на годината са останали 

несвършени 9 дела. 

През 2019г. са постъпили общо 99 броя частни жалби и протести, които 

съдът е следвало да разгледа заедно с останалите несвършени в края на 

2018г. 14 дела. През годината съдът е успял да приключи 104 дела от общо за 

разглеждане 113, или 92%. От свършените 104 дела, по отношение на 94 или 

92% това е сторено в 3-месечен срок. В края на годината са останали 

несвършени 9 дела.  

По отношение на този вид дела се налагат следните изводи: През 2015- 

2018г. техният брой е траен – около 160 годишно. Рязко намаляват този вид 

постъпления през 2019 - 2020г., което очевидно се дължи на намалялата 

работа  в двете РП. Настоящето повишение сочи на повишаване качеството на 

работа на разследващите органи. 

 3.5.Административнонаказателен характер дела 

През годината е постъпило едно дело от този вид. Същото е приключило 

в 3-месечен срок. 

През 2020-2019г. – също е имало едно по такова дело, при липса на 

постъпления от 2018г. 

 Изводи за всички наказателни дела 

 Постъпления:  

През 2021г. се констатира общо увеличение на постъпилите наказателни 

дела – 666, с 23 броя повече от 2020г.- 643 броя; през 2019г.- 587 повече, като 

пикът на постъпленията през 2018г. - 679 – не е достигнат. Устойчива е 
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тенденцията към висящите в началото периода дела - за 2021г.- 71 броя,  за 

2020г.-  66 броя, за 2019г. - 73, броя. За 2021 г. е най- голям броя на 

несвършените в края на периода дела през последните години - 88, при 71 за 

2020г.- и 63 за 2019 година. Положителна е тенденцията за увеличение на 

свършените в 3–месечен срок дела - 86% при 82% за предходната 2020г. 

Увеличението в постъпленията им е довело и до увеличение на броя на 

несвършените в края на годината дела. Независимо от това с оглед данните 

относно постъпилите и решените наказателни дела, разгледани на фона на 

незапълнения съдийски щат в НО, водят до извода, че  съдиите от 

наказателното отделение полагат непрестанни усилия за разглеждането им и 

решаването им  разумни срокове. 

 Продължителност и срочност:  

 

Продължителността на разгледаните дела също е много добра, както и 

срочността на изготвяните съдебни актове: 

Наказателни 

дела 

Всичко   

разгл. 

Свърш. До 3 

м. 

% Акт по 

същество 

Прекр. 

 

Висящи 

Свършени 737 649 558 86% 562 87 88 

 

Тези данни сочат, че наказателното отделение на Окръжния съд 

стриктно спазва разпоредбите на НПК, в това число и инструктивните срокове 

за изготвяне на актовете. 

 

 Резултати от инстанционния контрол по отношение на 

първоинстанционните наказателни дела:  
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Забележка: Посочените актове обхващат делата от общ характер и 

частните наказателни дела. По отношение на делата от общ характер 2 дела 

са отменени  с постановяване на нова присъда и 2 дела са върнати  за ново 

разглеждане. Другите 4 броя са от делата от частен характер.  Общото 

количество потвърдени актове (от върнатите към момента на доклада) са 

83,7%, изцяло отменени – 10,8% и изменени – 5,4%. 

 Въззивен съдебен контрол по отношение актовете на 

съдилищата. 

 Потвърдени съдебни актове 

През отчетната 2021г. Окръжен съд - Кюстендил от общо приключени 

111 въззивни наказателни дела е потвърдил първоинстанционните съдебни 

актове по отношение на 58 дела, което съставлява 52,2%. 

През 2020г. от общо приключени 98 въззивни наказателни дела е 

потвърдил първоинстанционните съдебни актове по отношение на 54 дела, 

което съставлява 55,1%. 

През 2019г. от общо приключени 105 въззивни наказателни дела е 

потвърдил първоинстанционните съдебни актове по отношение на 50 дела, 

което съставлява 47.6%. 

През 2021г. са обжалвани 70 дела на РС - Дупница. Заедно с 

несвършени от предходна година дела 16 бр., или общо 86 бр. в края на 

Вид дела Обжал- 

вани 

С резултат Невър-

нати потвър-

дени 

Отменени 

с връщане 

и нова 

присъда 

измене-

ни 

наказателни 74 62 8 4 6 
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периода са свършени 64 бр. По 34 от тях присъдата е потвърдена, или 

потвърдени са 53% от атакуваните актове на РС - Дупница. По 1бр. дело 

присъдата е отменена изцяло  с връщане за ново разглеждане и по 6бр. е 

отменена  с произнасяне на нова присъда. 

През 2020г. са обжалвани 56 дела на РС - Дупница. Заедно с 

несвършени от предходна година дела в края на периода са свършени 62бр. 

По 40 от тях присъдата е потвърдена, или потвърдени са 64% от атакуваните 

актове на РС - Дупница. По 1бр. дело присъдата е отменена изцяло  с връщане 

за ново разглеждане и по 6бр. е отменена  с произнасяне на нова присъда. 

През 2019г. са обжалвани 88 дела на РС - Дупница, от които са 

свършени 66. По 32 от тях присъдата е потвърдена, или потвърдени са 48% от 

атакуваните актове на РС - Дупница. 

През 2021г. са обжалвани 53 дела на РС - Кюстендил, заедно с 

несвършени от предходна година дела- 26 бр. в края на периода са свършени 

47 бр. По 24 от тях присъдата е потвърдена, или потвърдени са 51% от 

атакуваните актове на РС - Кюстендил. Няма отменени актове с връщане за 

ново разглеждане и по 5 бр. е отменена с произнасяне на нова присъда. 

През 2020г. са обжалвани 43 дела на РС - Кюстендил, заедно с 

несвършени от предходна година дела в края на периода са свършени 36бр. 

По 14 от тях присъдата е потвърдена, или потвърдени са 38% от атакуваните 

актове на РС - Кюстендил. По 3бр. дела присъдата е отменена изцяло с 

връщане за ново разглеждане и по 3бр. е отменена с произнасяне на нова 

присъда. 

През 2019г. са обжалвани 58 дела на РС - Кюстендил, от които са 

свършени 39. По 18 от тях присъдата е потвърдена, или потвърдени са 46% от 

атакуваните актове на РС - Кюстендил. 

Отчетените през 2020г. негативни тенденции  в работата  на РС -

 Кюстендил не са се запазили. Налице и увеличение на процента на 
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потвърдените присъди на РС - Кюстендил с близо 15% в сравнение с 

предходния период, което води до изводи за подобряване качеството на 

работата на съдиите от НО на РС-Кюстендил. Същевременно има известен 

спад в тези показатели на съдиите от НО при РС-Дупница. Общо и за двете 

отделения в тези съдилища е над 50% брой потвърдени актове, което се 

отчита в положителен атестат на работата на съдиите от тези отделения.  

 Изменени съдебни актове. 

През отчетната 2021г. въззивният съд е изменил съдебните актове по 25 

броя въззивни наказателни дела – 22,5%. По 9 дела е наказанието е намалено, 

по 14 дела са допуснати промени в наказателната част, по 2 дела са допуснати 

промени в гражданската част. Съответно, по отношение на РС - Дупница са 

изменени общо 11 първоинстанционни акта – 17,1%, при РС - Кюстендил този 

брой е 14 – 29,7%. 

През 2020г. въззивният съд е изменил съдебните актове по 16 броя 

въззивни наказателни дела – 16,3%. По 1 дело е наказание е отменено 

условното осъждане, по 10 дела наказанието е намалено, по 15 дела са 

допуснати промени в наказателната част, няма дела с промени в гражданската 

част. Съответно, по отношение на РС - Дупница са изменени общо 13 

първоинстанционни акта – 20%, същото е и при РС - Кюстендил този брой е 13 

– 36%. 

През 2019г. въззивният съд е изменил съдебните актове по 34 броя 

въззивни наказателни дела – 32,3%. По 1 дело е наказание е увеличено, по 13 

дела наказанието е намалено, по 15 дела са допуснати промени в 

наказателната част и по 5 броя – в гражданската част. Съответно, по 

отношение на РС - Дупница са изменени общо 20 първоинстанционни акта – 

30%, докато по отношение на РС - Кюстендил този брой е 14 – 35%. 

 Отменени съдебни актове. 



 
Февруари 2022 година, град Кюстендил 

  49 
 

През отчетната 2021г. ОС - Кюстендил е отменил изцяло съдебните 

актове по 18 от общо свършените 111 въззивни наказателни дела - 16.2%, като 

по 5 броя дела присъдата е отменена изцяло с връщане за ново разглеждане 

от друг състав на първоинстанционния съд, по 1 дело - присъдата е отменена 

отчасти с връщане за ново разглеждане, по 13 бр. дела присъдата е отменена 

с произнасяне на нова присъда 

През отчетната 2020г. ОС - Кюстендил е отменил изцяло съдебните 

актове по 14 от общо свършените 98 въззивни наказателни дела - 14.2%, като 

по 4 броя дела присъдата е отменена изцяло с връщане за ново разглеждане 

от друг състав на първоинстанционния съд , по 1 дело - присъдата е отменена 

отчасти с връщане за ново разглеждане, по 9бр. дела присъдата е отменена с 

произнасяне на нова присъда. 

През 2019г. ОС - Кюстендил е отменил изцяло съдебните актове по 13 от 

общо свършените 105 въззивни наказателни дела – 14.5%, като по 4 броя дела 

съдебния акт е отменен изцяло с връщане за ново разглеждане от друг състав 

на първоинстанционния съд - или по 9 дела след отмяната му въззивният съд 

се е произнесъл с нов такъв. Няма дела, по които съдебния акт е отменен 

отчасти с връщане за ново разглеждане от друг състав. 

От отменените изцяло през 2021г. първоинстанционни съдебни актове, 

13 са постановени по отношение актове на РС - Дупница и 5 по отношение 

актове на РС-Кюстендил. Съпоставени с броя на общо приключените въззивни 

наказателни дела, този процент за РС - Дупница възлиза на 11,7% и за РС - 

Кюстендил – 4,5 %. Върнатите за ново разглеждане от друг състав дела на РС 

- Дупница са 6 (едно от които е отчасти отменено) – 5,4 % , а на РС - 

Кюстендил – няма върнати дела. 

От отменените изцяло през 2020г. първоинстанционни съдебни актове, 7 

са постановени по отношение актове на РС - Дупница и 6 по отношение актове 

на РС - Кюстендил. Съпоставени с броя на общо приключените въззивни 

наказателни дела, този процент за РС - Дупница възлиза на 7% и за РС - 

Кюстендил – 6%. Върнатите за ново разглеждане от друг състав дела на РС - 
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Дупница са 2 (едно от които е отчасти отменено) – 2% и на РС - Кюстендил – 

3%, съответно тези с постановена нова присъда по отношение на РС - Дупница 

са 7–6% и по отношение на РС - Кюстендил – 3%. 

От отменените изцяло през 2019г. първоинстанционни съдебни актове, 

11 са постановени по отношение актове на РС - Дупница и 2 по отношение 

актове на РС - Кюстендил. Съпоставени с броя на общо приключените 

въззивни наказателни дела, този процент за РС - Дупница възлиза на 16% и за 

РС - Кюстендил – 11%. Върнатите за ново разглеждане от друг състав дела на 

РС - Дупница са 4 - 10,6% (едно от които е отчасти отменено) – и на РС - 

Кюстендил – 2%.  

През 2020-2019г. по отношение на критерия „отменени 

първоинстанционни съдебни актове”, показателите на съдиите от НО на двете 

районни съдилища са относително равни. През 2021 г. няма отменени  по този 

критерий дела  на РС - Кюстендил, което следва да се отчете в положителна 

светлина за работата на този  съд. 

 

Посочените показатели относно разглежданите в ОС - Кюстендил през 

2021г. въззивни наказателни дела дават основание да се приеме, че 

качеството на правораздаване по наказателни дела в двете районни съдилища 
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е сравнително изравнено с почти еднакви показатели по отношение на 

показателя „потвърдени първоинстанционни съдебни актове” и с превес от 

страна на РС - Кюстендил по отношение на отменените дела ( с връщане за 

ново разглеждане и постановяване на нова присъда).  

Причините за отмяна на първоинстанционни актове на двете районни 

съдилища са идентични с посочваните в предишни отчети, а именно : 

- допуснати съществени нарушения (СН) при изготвянето на 

обвинителния акт;   

- допуснати отстраними СН на процесуални правила при 

постановяване на присъдата; 

- липса на мотиви по смисъла на чл.348 ал.3 т.2 пр.1 вр.чл.335 ал.2 

НПК. 

В заключение, следва да се отбележи че от страна на съдиите в 

Окръжен съд Кюстендил се полагат непрестанни усилия за срочно и 

качествено приключване на разглежданите наказателни дела – 

първоинстанционни и въззивни.  

2. Граждански, търговски и фирмени дела 

През 2021г. са постъпили следните видове граждански, търговски и 

фирмени дела: 

Година Пост. Висящи Общо Свърш. % 3 м. % Несв. 

2021 597 281 878 581 66% 311 54% 297 

2020г. 719 212 931 650 70% 392 60% 281 

2019г. 733 200 933 721 77% 500 69% 212 

 

През отчетната 2021г. в ОС - Кюстендил са постъпили за разглеждане 

общо 597 граждански, търговски и фирмени дела, които е следвало да бъдат 

разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2020г. 281 дела. От 
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общо разглеждани през годината 931 дела съдът е свършил 581, или 54%. В 3-

месечен срок са свършени 311 дела, или 54%. В края на 2020г. броя на 

несвършените граждански дела е увеличен е 292. 

През 2020г. в ОС - Кюстендил са постъпили за разглеждане общо 719 

граждански, търговски и фирмени дела, които е следвало да бъдат разгледани 

заедно с останалите несвършени в края на 2019г. 212 дела. От общо 

разглеждани през годината 931 дела съдът е свършил 650, или 70%. В 3-

месечен срок са свършени 392 дела, или 60%. В края на 2019г. броя на 

несвършените граждански дела е увеличен от 212 на 281. 

През 2019г. са постъпили за разглеждане общо 733 граждански, 

търговски и фирмени дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с 

останалите несвършени в края на 2018г. 200 дела. От общо разглеждани през 

годината 933 дела съдът свършил 721, или 77%. В 3–месечен срок са 

свършени 500 дела, или 69%. В края на 2018г. броя на несвършените 

граждански дела е увеличен от 200 на 212. 

През периода 2015г.–2018г. постъпленията от граждански, търговски и 

фирмени дела в Окръжен съд Кюстендил плавно намаляват, съответно 

намалява и броя на несвършените в края на всяка година дела. 

През 2019г.- 2020г. бе констатирана тенденция към рязко увеличение на 

постъпилите граждански дела в сравнение с предходните периоди с около 150 

броя годишно. През 2021г. броят на постъпленията е намалял със 122 броя. 

Намалелият брой дела обаче не е довел до повишаване броя на свършените 

дела, повишен е и броят на несвършените в края на годината. Причината за 

това се дължи на липсата на кадрова обезпеченост сред съдиите от ГО, както и 

на усложнените граждански и търговски спорове. 

2.1.Граждански дела, разглеждани от Окръжен съд Кюстендил като 

първа инстанция 
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Година Пост. Висящи Общо Свърш. % 3 мес. % Несв. 

2021 65 50 115 53 46% 25 47% 62 

2020 65 29 94 44 46% 27 61% 87 

2019 60 36 96 67 69% 39 58% 29 

През отчетната 2021г. в ОС - Кюстендил са постъпили за разглеждане 65 

първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани 

заедно с останали несвършени в края на 2020г. 50 дела, или общо 115 броя 

дела. Свършени са 53 от тези 115 дела – 46%. От  тях 25 са приключени в 3 – 

месечен срок, което съставлява 47%. В края на годината са останали 

несвършени 62 броя. 

През 2020г. в ОС - Кюстендил са постъпили за разглеждане 65 

първоинстанционни граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани 

заедно с останали несвършени в края на 2019г. 29 дела, или общо 94 броя 

дела. Свършени са 44 от тези 94 дела – 46%. От  тях 27 са приключени в 3 – 

месечен срок, което съставлява 61%. В края на годината са останали 

несвършени 50. 

През 2019г. са постъпили за разглеждане 60 първоинстанционни 

граждански дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останали 

несвършени в края на 2018г. 36 дела, или общо 96 броя дела. Свършени са  67 

от тези 96 дела – 69%. От 67 граждански дела, 39 са приключени в 3–месечен 

срок, което съставлява 58%. В края на годината са останали несвършени 29 

броя. 

Анализът на постъпленията през периода 2021-2019г. , че 

постъпленията по този вид дела са трайно устойчиви и почти идентични. За 

2021г. се констатира намаление на броя на несвършените в края на годината 

дела, което е положителен показател за работата на съдиите от ГО; от друга 

страна е налице намаление  на свършените в 3 месечен срок дела.  
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2.2.Търговски дела – искове по чл.365 и следващи ГПК, искове по ТЗ 

и по ЗТР и фирмени дела 

 Година Пост. Висящи Общо Свърш. % 3 

мес. 

% Несв. 

2021 74 91 165 76 45% 29 38% 89 

2020 101 83 184 94 51% 40 43% 90 

2019 107 78 185 102 55% 54 53% 83 

През 2021г. в ОС - Кюстендил са постъпили за разглеждане 74 търговски 

дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени 

в края на 2020г. 91 дела, или общо 165 броя дела. Свършени са 76 от тези 165 

дела – 45%. От тях 29 са приключени в 3–месечен срок, което съставлява 38%. 

В края на годината са останали несвършени 90 дела. Сред тях са такива по  

чл.365 и следващи ГПК, искове по ТЗ и по ЗТР, както и 4 производства по 

несъстоятелност,  а също както и 3 фирмени дела за регистрация на ЮЛНЦ. 

През 2020г. в ОС - Кюстендил са постъпили за разглеждане 101 

търговски дела, които е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите 

несвършени в края на 2019г. 83 дела, или общо 184 броя дела. Свършени са 

94 от тези 184 дела – 51%. От тях 40 са приключени в 3 – месечен срок, което 

съставлява 43%. В края на годината са останали несвършени 90 дела. Сред 

тях са такива по  чл.365 и следващи ГПК, искове по ТЗ и по ЗТР, както и 16 

производства по несъстоятелност,  а също както и 3 фирмени дела за 

регистрация на ЮЛНЦ. 

През 2019г. са постъпили за разглеждане 107 търговски дела, които е 

следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 

2017г. 78 дела, или общо 185 броя дела. Свършени са 102 от тези 185 дела – 

55%. От приключените 102 търговски дела, по отношение на 54 това е сторено 

в 3–месечен срок, което съставлява 53%. В края на годината са останали 

несвършени 83 дела. Сред тях са 107 търговски дела, сред които такива по  

чл.365 и следващи ГПК, искове по ТЗ и по ЗТР, както и 12 производства по 
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несъстоятелност (от които 1 по  подсъдност и 1 продължено под същия номер), 

а също както и 3 фирмени дела за регистрация на ЮЛНЦ. 

По отношение на търговските спорове през периода 2018- 2020 г. се 

наблюдава идентичност в постъпленията. През 2021 г. е налице значително 

намаление по този вид дела. Като негативен показател следва да се отчете 

липсата на намаление на броя на свършените дела и на несвършените в края 

на годината дела. 

 

 Видове постъпления по видове първоинстанционни граждански, 

търговски и фирмени дела. 

Постъпленията от първоинстанционни граждански и търговски  дела по 

видове през 2021г. са следните: 

 Искове по СК и ЗЛС - 31; облигационни искове – 30, 5 от които получени 

от други съдилища по подсъдност; установителни искове- 12 бр.; обезпечения- 

16 бр. 

Искове по ТЗ – 71,  от които производства по несъстоятелност- 4; 

Постъпленията от първоинстанционни граждански и търговски  дела по 

видове през 2020г. са следните: 

Искове по СК и ЗЛС - 36; облигационни искове – 32, 6 от които получени 

от други съдилища по подсъдност; установителни искове- 10 бр.; обезпечения- 

11 бр. 

Искове по ТЗ – 101,  от които производства по несъстоятелност-16; 

Постъпленията от първоинстанционни граждански и търговски  дела по 

видове през 2019г. са следните: 
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Искове по СК и ЗЛС - 31; облигационни искове – 45, 8 от които получени 

от други съдилища по подсъдност;  

Искове по ТЗ – 107, от които производства по несъстоятелност -12; 

Структурата на постъпленията от първоинстанционни граждански дела в 

ОС се запазва в определени рамки. След големия ръст от постъпления в 

делата за несъстоятелност през 2017г.- 31 бр,  периода 2018–2020 г. се 

характеризира със значително намаление- съответно 9, 12 броя и 16 бр. През 

изминалата 2021 г. този брой е най-нисък - 4 броя. 

Срокове за разглеждане на делата 

В края на 2021г. броят на гражданските дела, останали несвършени за 

срок между 1 и 3 години възлиза на 52 броя - включват и търговските, между 3 

и 5 години – 9 броя и повече от 5 години – 7 броя. Постановените решения по 

чл.235, ал.5 ГПК след проведено открито заседание са 82 броя. 

В края на 2020г. броят на гражданските дела, останали несвършени за 

срок между 1 и 3 години възлиза на 17 броя, между 3 и 5 години – 2 броя и 

повече от 5 години – 5 броя. 

В края на 2019г. броят на делата, останали несвършени за срок между 1 

и 3 години възлиза на 29 броя, между 3 и 5 години – 3 броя и повече от 5 

години – 7 броя. 

За отчетната година като негативен показател за работата на съдиите от 

ГО следва да се отбележи близо трикратното увеличение на несвършени  в 

срок между 1 и 3 години дела в сравнение с предходните години, което следва 

да се отбележи като негативен атестат в работата на съдиите от ГО.  

Времетраене на размяната на книжа по този вид дела: за граждански 

дела по общия ред - до 1 месец - 4 бр. дела, до 2 месеца - 5 бр. дела, до 3 м.- 

6 бр. дела, над 3 месеца - 22 бр. дела; за търговски дела - до 3 м.- 3 бр. дела, 

над 3 месеца- 42 бр. дела 
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2.3. Граждански дела, разглеждани от Окръжен съд Кюстендил като 

въззивна инстанция 

 

 Година 

Пост. Висящи Общо Свър-

шени 

% 3 

мес. 

% Несв. 

2021 313 125 438 308 70% 130 42% 130 

2020 317 90 407 282 69% 145 51% 125 

2019 404 82 486 396 81% 254 64% 90 

През отчетната 2021г. в ОС - Кюстендил са постъпили за разглеждане 

313 въззивни граждански дела, от които  148 дела по жалби срещу решения на 

РС Дупница,148 срещу решения на РС Кюстендил, 2 дела срещу решения на 

районни съдилища от други съдебни райони (СРС), 36 жалби срещу действия 

на ЧСИ. Окръжният съд е следвало да ги разгледа заедно с останалите 

несвършени в края на 2020г. 125 броя дела. От общо разглеждани през 

годината 438 дела съдът е успял да свърши 308, или 70%. В 3-месечен срок са 

свършени 130 дела, или 42%. В края на 2020г. броят на несвършените 

въззивни граждански дела възлиза на 130. 

През 2020г. са постъпили за разглеждане 317 въззивни граждански дела, 

от които 224 дела по жалби срещу решения на РС Дупница,148 срещу решения 

на РС Кюстендил, 1 дела срещу решения на районни съдилища от други 

съдебни райони ( РС- Благоевград), 31 жалби срещу действия на ЧСИ. 

Окръжният съд е следвало да ги разгледа заедно с останалите несвършени в 

края на 2019г. 90 броя дела. От общо разглеждани през годината 407 дела 

съдът е успял да свърши 282, или 69%. В 3- месечен срок са свършени 145 

дела, или 51%. В края на 2019г. броят на несвършените въззивни граждански 

дела възлиза на 125. 

През 2019г. са постъпили за разглеждане 404 въззивни граждански дела, 

от които 246 дела по жалби срещу решения на РС Дупница, 202 срещу 

решения на РС Кюстендил, 1 дела срещу решения на районни съдилища от 

други съдебни райони (Районен съд София), 37 жалби срещу действия на ЧСИ. 
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Окръжният съд е следвало да ги разгледа заедно с останалите несвършени в 

края на 2018 г. 82 броя дела. От общо разглеждани през годината 486 дела 

съдът е успял да свърши 396, или 81%. В 3 - месечен срок са свършени 254 

дела, или 64%. В края на 2018 г. броят на несвършените въззивни граждански 

дела възлиза на 90. 

След пиковите постъпления през 2019 г., през последните две години се 

наблюдава устойчивост при постъпленията от този вид дела. Следва да се 

отбележи, че за периода 2021-21 е налице увеличение на несвършените в края 

на годината дела, както и намаление на количеството свършени дела, в това 

число и в 3-месечен срок. За съжаление по тези показатели през 2020-2021 г. е 

налице значително отстъпление, като причините следва да се търсят в 

извънредното положение и законодателството в тази връзка, което се отрази 

негативно по отношение на срочността и несвършените в края на годината 

дела. 

 

Постъпили въззивни частни жалби и жалби за бавност 

Година Пост. Висящи Общо Свърш. % 3 мес. % Несв. 

2021 129 12 141 126 89% 111 88% 15 

2020 219 10 229 217 95% 168 77% 12 

2019 142 4 146 136 92% 133 98% 10 

Несъмнено през 2021г. е налице значително намаление  на броя на 

частните граждански дела II-ра инстанция в сравнение  в 2020г.- с близо 90 

броя, когато е регистрирано чувствително увеличение в сравнение с 

предходните периоди. Налице е увеличение на броя на свършените в 3- 

месечен срок дела , както и на несвършените в края на периода.  

През 2021г. в ОС - Кюстендил са постъпили за разглеждане 219 частни 

жалби срещу актове на районите съдилища, които е следвало да бъдат 

разгледани заедно с висящите в  края на 2019г. 10 броя, или общо 229 дела. 
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Свършени са 217 от делата, или 95%, несвършени - 12 броя. В 3-месечен срок 

са 168 дела, което съставлява 77%. 

През 2020г. са постъпили за разглеждане 219 частни жалби срещу 

актове на РС, които е следвало да бъдат разгледани заедно с висящите в  края 

на 2019г. 10 бр., или общо 229 дела. Свършени са 217 от тях, или 95%, 

несвършени - 12 бр. В 3-месечен срок са 168 дела, което съставлява 77%. 

През 2019г. са постъпили за разглеждане 142 частни жалби срещу 

актове на районите съдилища, които е следвало да бъдат разгледани заедно с 

висящите в  края на 2018г. 4 броя, или общо 146 дела. Свършени са 136 от 

делата, или 93%, несвършени - 10 броя. В 3-месечен срок са 133 дела, което 

съставлява 98%. 

През 2021г. не са постъпили за разглеждане жалби за бавност по 

отношение на дела на двете районни съдилища. 

Изводи за всички граждански и търговски дела 

Постъпления: Констатираната през 2019г.-2020г. тенденция на 

увеличение на постъпленията на гражданските дела (през 2019г. се констатира 

общо увеличение със 134 броя в повече в сравнение с предходните години), не 

се запазва през 2021 г. Постъпленията през 2019г. са били 733 бр. и 719 бр. за 

2020г. Налице е намаление в постъпленията по граждански и търговски дела с 

над 120 броя. Данните относно постъпилите и решените дела навеждат на 

извода, че независимо от чувствителното намаление та постъпилите дела, се 

констатират влошени показатели по отношение на свършените дела, в това 

число и в 3-месечен срок, както и е увеличен броя на несвършените в края на 

годината дела. Причините за това се крият в липсата на кадрова обезпеченост 

на съдиите от ГО, както и частично - на епидемичната обстановка в страната. 

Продължителност и срочност: Продължителността на разгледаните 

дела е следната: 
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Гражд. и търг. 

дела 

Всичко   

разгл. 
Свърш. До 3м. % 

Акт по 

същество 

Прекр. 

 

висящи 

2021 878 581 311 54% 448 133 297 

Резултати от инстанционния контрол по отношение на граждански и 

търговски дела:  

 

 

 

 

Забележка: Посочените актове обхващат всички граждански и търговски 

дела. В процентно съотношение (изчислено спрямо върнатите актове) 

потвърдените актове и недопуснати до касация- 70%¸изменени – 8% и 

отменени – 7%.  

Въззивен съдебен контрол 

Потвърдени съдебни актове 

От общо свършените от ОС - Кюстендил през  отчетната 2021г. 308 

въззивни граждански дела, 148 са образувани по жалби, подадени срещу 

решения на РС-Дупница, 123 – срещу решения на РС - Кюстендил, 1 срещу 

районни съдилища от други съдебни райони, 40 срещу действия на ЧСИ. 

Потвърдени са първоинстанционните решения по 131 от тези общо 308 

въззивни дела – 43 %.  Съответно са потвърдени 58 броя – от актовете на РС-

Дупница - 44% и 67 броя - 52%, от тези на РС-Кюстендил. 

От общо свършените от ОС - Кюстендил през  2020г. 282 въззивни 

граждански дела, 151 са образувани по жалби, подадени срещу решения на 

РС-Дупница, 148 – срещу решения на РС - Кюстендил, 1 срещу районни 

2020 Обжалвани 

Потвърдени 

недопуснати 

до касация 

Отменени 

Индекс „3“ 

и „4“ 

Изменени 

граждански и 

търговски  

88 62 7 9 
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съдилища от други съдебни райони, 34 срещу действия на ЧСИ. Потвърдени са 

първоинстанционните решения по 111 от тези общо 282 въззивни дела – 

39,3%.  Съответно са потвърдени 62 броя – от актовете на РС-Дупница - 41% и 

45–44,5%, от тези на РС-Кюстендил. 

От общо свършените от ОС - Кюстендил през  2019г. 396 въззивни 

граждански дела, 189 са образувани по жалби, подадени срещу решения на 

РС-Дупница, 172 – срещу решения на РС-Кюстендил, 1 срещу районни 

съдилища от други съдебни райони, 37 срещу действия на ЧСИ. Потвърдени са 

първоинстанционните решения по 183 от тези общо 396 въззивни дела – 46, 

2%. Съответно са потвърдени 81 – 44, 2%, от актовете на РС-Дупница и 96 – 

52%, от тези на РС-Кюстендил. 

Налице е тенденция към леко увеличение на потвърдените актове на 

РС- Дупница, както и плавно увеличение на потвърдените актове на РС -

 Кюстендил.  

Изменени съдебни актове  

През отчетната 2021г. ОС–Кюстендил е изменил отчасти 55 актове на 

двата РС,  което съставлява 18%. Съответно са изменени 30бр – 20% от 

актовете на РС–Дупница и 22 бр. - 19% - от тези на РС-Кюстендил. 

През 2020г. ОС–Кюстендил е изменил 60 съдебни актове на двете 

районни съдилища,  което съставлява 21%. Съответно са изменени 35бр – 

58,3% от актовете на РС–Дупница и 25 бр. - 41% - от тези на РС-Кюстендил. 

През 2019г. ОС - Кюстендил е изменил 54 съдебни актове на двете 

районни съдилища което съставлява 13,6%. Съответно са изменени 17,9% от 

актовете на РС-Дупница и 11% - от тези на РС-Кюстендил. 

Отменени съдебни актове 

През 2021г. ОС - Кюстендил е отменил изцяло съдебния акт на РС с 

постановяване на ново решение, съответно действието на ЧСИ, и е постановил 
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нов такъв по 33 въззивни граждански дела – 11%. Съответно са отменени 

изцяло с постановяване на ново решение 24 от актовете на РС-Дупница – 16%, 

както и 13 на РС-Кюстендил – 6%. 

През 2020г. ОС - Кюстендил е отменил изцяло съдебния акт на РС с 

постановяване на ново решение, съответно действието на ЧСИ, и е постановил 

нов такъв по 31 въззивни граждански дела – 10.9%. Съответно са отменени 

изцяло с постановяване на ново решение 16 от актовете на РС-Дупница – 

5.2%, както и 13 на РС-Кюстендил – 4.1%. 

През 2019г. ОС - Кюстендил е отменил изцяло съдебния акт на РС, 

съответно действието на ЧСИ, и е постановил нов такъв по 34 въззивни 

граждански дела – 8%. Съответно са отменени изцяло с постановяване на ново 

решение 21 от актовете на РС - Дупница – 11%, както и 9 на РС - Кюстендил – 

5%. 

За периода 2019–2020г. се наблюдава относителна равномерност в 

процента на отменените първоинстанционни актове и запазването му в 

рамките на 5.6 - 11% за тези на РС - Дупница и 4-5% за РС - Кюстендил, като за 

2021г. се  увеличил броя на отменените актове за РС- Дупница.  

Обезсилени съдебни актове 

През отчетната 2021г. ОС - Кюстендил е обезсилил 

първоинстанционните съдебни актове по 9 въззивни дела от общо сложените 

за разглеждане 438 дела, образувани по жалби срещу актове на РС - Дупница 

и РС - Кюстендил, което съставлява 2% и 3% от приключените 308 дела. От 

посочените 9 обезсилени актове 7 броя са на РС – Дупница и 2 - на РС –

 Кюстендил. 

В 3 от случаите на обезсилване на първоинстанционно решение делото 

е върнато за ново разглеждане от друг състав поради произнасяне по 

непредявен иск, по 2 - недопустимост на решението поради липса на правен 

интерес; по 1 – поради частична недопустимост на решението   поради 
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непредявен иск), по 1 – решението е обезсилено поради неспазване на 

родовата подсъдност от първоинстанционния съд, по 1- решението е 

обезсилено поради постигната през въззивния съд спогодба; по 1- решението е 

обявено за нищожно поради неразбираемост на постановеното решение.  

През 2020г. ОС - Кюстендил е обезсилил първоинстанционните съдебни 

актове по 12 въззивни дела от общо сложените за разглеждане 407 дела, 

образувани по жалби срещу актове на РС - Дупница и РС - Кюстендил, което 

съставлява 2.9% и 4.2% от приключените 282 дела .От посочените 12 

обезсилени актове 10 броя са на РС - Дупница- 3.5% и 2 - на РС - Кюстендил - 

0.7%. В 6 от случаите на обезсилване на първоинстанционно решение делото е 

върнато за ново разглеждане от друг състав поради произнасяне по 

непредявен иск, по 2 - недопустимост на решението поради липса на право на 

иск; по 1 - делото е върнато поради липса на участие на необходим другар,, по 

2 - делото е върнато за ново разглеждане, тъй като  е било постановено след 

десезиране на първоинстанционния съд, по 1 дело - поради неотстранени 

нередовности на исковата молба, констатирани пред втората инстанция. 

През 2019г. ОС - Кюстендил е обезсилил първоинстанционните съдебни 

актове по 14 въззивни дела от общо 396, образувани по жалби срещу актове на 

РС - Дупница и РС - Кюстендил, което съставлява 3.5%. От посочените 14 

обезсилени актове са на РС - Дупница - 6.3 % и 2 - на РС - Кюстендил - 1%. В 6 

от случаите на обезсилване на първоинстанционно решение делото е върнато 

за ново разглеждане от друг състав поради произнасяне по непредявен иск, в 1 

- делото е върнато за ново разглеждане поради липса на произнасяне по всеки 

от исковете, с наличие на един диспозитив, в други 4 -  производството е 

прекратено, в 3 от случаите след обезсилването е  върнато за частично 

произнасяне и  в 1 - е обезсилено поради постигнато споразумение  пред 

въззивния съд. При извършения анализ на причините за обезсилването се 

установи, че само в 2 от случаите не е налице субективна грешка на съдията (в 

единия- постигано споразумение на въззивна инстанция, а  във втория- 

противоречива съдебна практика). 
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През 2019 г.-2021г. е продължила тенденцията към обезсилване на 

актовете на РС - Дупница, като същата е намаляла в сравнение  с предходни 

години. В сравнение с предходни години броя на обезсилените актове е 

намалял, което следва да се отчете в положителен аспект. 

Причините за обезсилване от страна на въззивния съд на  решения по 

граждански дела на двете районни съдилища за последните няколко отчетни 

периоди могат да бъдат обобщени в няколко основни групи, а именно : 

 поради произнасяне по непредявен иск или постановяване на 

решение по отношение на лица, неучастващи в 

производството; 

 поради произнасяне по недопустим иск; 

 поради произнасяне при липса на правен интерес, 

В заключение, предвид гореизложените данни относно въззивните 

граждански дела, може да бъде направен извод за запазване и известно 

подобряване на показателите в работата на гражданските отделения на двете 

районни съдилища по отношение на потвърдените, изменени, отменени и 

обезсилени първоинстанционни актове.  

2.4. Фирмени дела, разглеждани от Кюстендилския окръжен съд 

През отчетната 2021г. в ОС Кюстендил са постъпили за разглеждане 3 

дела, образувани по постъпило заявление за регистрация на юридически лица 

(отразени в приложенията като „фирмени”) в съответния регистър при съда, 

като общо висящи с едно 1 от предходния период са 4 бр. Свършени са 4 бр., 

от които 3 в 3-месечен срок. В края на годината няма висящи дела.  

През 2020г. в ОС Кюстендил са постъпили за разглеждане 3 дела, 

образувани по постъпило заявление за регистрация на юридически лица 

(отразени в приложенията като „фирмени”) в съответния регистър при съда. 

Свършени са 2 бр., от които 1 в 3-месечен срок. В края на годината 1 дело е 

останало висящо.  
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През 2019г. са постъпили за разглеждане 3 дела, образувани по 

постъпило заявление за регистрация на юридически лица (отразени в 

приложенията като „фирмени”) в съответния регистър при съда. Постъпилото 

дело е приключено през годината в 3-месечен срок.  

След влизане в сила на ЗТР, в съда се регистрират единствено лица по 

ЗВ и други закони. От началото на 2018г. лицата по ЗЮЛНЦ и по Закона за 

читалищата се регистрират и пререгистрират в Регистър, воден от Агенцията 

по вписванията. 

В заключение, следва да се отбележи че от страна на съдиите в ОС -

 Кюстендил се полагат непрестанни усилия за срочно и качествено 

приключване на разглежданите граждански дела - първоинстанционни и 

въззивни. От страна на ръководството на съда са предприети мерки за 

непрекъснат мониторинг относно разглеждането на все по-голяма част от тези 

дела в 3-месечен срок, както и за изготвяне на съдебните решения в 

законоустановения срок. 

3. Разрешения по ЗСРС 

За периода 01.01.–31.12.2021г. в ОС - Кюстендил са постъпили общо 96 

броя искания за прилагане на СРС по реда на чл.15 ал.1 ЗСРС по отношение 

на 70 лица. 26 от исканията представляват такива за продължаване на срока 

по реда на чл.21 ал.2 ЗСРС. От тях са уважени 96.  

Към м.февруари 2022г. изготвени и предадени за съхранение по реда на 

чл.29 ал.1 ЗСРС в съда са 13 ВДС.  

Исканията са подавани за разкриване и предотвратяване най–вече на 

престъпления по чл.195 ал.1, както и по чл.234 ал.1, 242 ал.1, 354 ал.1 НК и др. 

За периода 01.01.–31.12.2020г. в ОС - Кюстендил са постъпили общо 105 

броя искания за прилагане на СРС по реда на чл.15 ал.1 ЗСРС по отношение 

на 81 лица. 24 от исканията представляват такива за продължаване на срока 
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по реда на чл.21 ал.2 ЗСРС. От тях са уважени 105 с даване на писмено 

разрешение за използване, а по 4 са постановени частични откази.  

Към м.февруари 2021г. изготвени и предадени за съхранение по реда на 

чл.29 ал.1 ЗСРС в съда са 10 бр. ВДС. 

Исканията са подавани за разкриване и предотвратяване най–вече на 

престъпления по чл.195 ал.1, както и по чл.234 ал.1, 242 ал.1, 354 ал.1 НК и др. 

За периода 01.01.–31.12.2019г. са постъпили общо 95 броя искания за 

прилагане на СРС по реда на чл.15 ал.1 ЗСРС по отношение на 73 лица, като 

18 от исканията представляват такива за продължаване на срока по реда на 

чл.21 ал.2 ЗСРС. От тях са уважени 91 с даване на писмено разрешение за 

използване, а по 4 са постановени откази.  

Към м.февруари 2019г. изготвени и предадени за съхранение по реда на 

чл.29 ал.1 ЗСРС в съда са 3 ВДС. Исканията са подавани за разкриване и 

предотвратяване най–вече на престъпления по чл.234  ал.1, 242 ал.1, 354а 

ал.1 и др. НК. 

VII. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

1. Сграден фонд на Окръжен съд Кюстендил 

Окръжен съд - Кюстендил се помещава в собствена съдебна сграда, 

находяща се в близост до центъра на град Кюстендил. Сградата е проектирана 

и строена като съдебна, като се състои от две ниски и едно високо тяло. В 

едното ниско тяло са разположени четири съдебни зали, две от които се 

ползват от районен съд, а другите две са на разположение на Окръжен съд - 

Кюстендил. По споразумение между двете съдилища, една от залите на 

Окръжен съд Кюстендил през  един ден от седмицата/ четвъртък/ се ползва от 

Районния съд. Между това ниско тяло и основното високо тяло на сградата 

съществува конструктивна връзка на два етажа.  
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Във второто /ниско/ тяло се помещава съдебно изпълнителната служба 

на Кюстендилския районен съд. Част от помещенията в тази част на сградата 

се трансформирани в съдебна зала и кабинет за секретар протоколисти на 

Кюстендилския районен съд. Две от помещенията на това тяло се ползват от 

счетоводството на Окръжен съд - Кюстендил. Между това ниско тяло и 

високото основно тяло на сградата е изграден проход, който улеснява 

дейността на двете съдилища, включително и използването на петата съдебна 

зала. 

Във високото тяло на сградата са разположени Окръжен и Районен съд 

Кюстендил, едно от помещенията в приземния етаж, както и друго в партерния 

се използват за нуждите на ОЗ „Охрана на съдебната власт” към Министерство 

на правосъдието.  

2. Техническа обезпеченост на Окръжен съд Кюстендил 

С подмяната през 2020г. по проекта за внедряване на ЕИСС,  на 6 броя 

компютърни конфигурации HP ProDesk, всички работни станции и мрежовото 

оборудване отговарят на съвременните технически изисквания. 

В регистратурата на ОС - Кюстендил успешно работят, предоставени от 

обслужващата банка, 2бр. POS-терминални устройства за безкасово плащане 

на такси, които улесняват гражданите и адвокатите при плащането на съдебни 

такси, такси за удостоверения и др. През 2021г. бе извършена подмяна на 

POS-терминалите с по - нови, позволяващи работа с безконтактни карти и без 

въвеждане на PIN - код при суми под 100лв. /или прагът определен от 

обслужващите банки за съответните карти/. Променен бе и софтуерът, 

работещ с POS-терминалите, така че да поддържа тези разплащания. 

Осигурени са бързи многофункционални копирни машини  в основните 

звена на съда - регистратура, деловодство, съдебни секретари, които 

позволяват бърз мрежов печат и мрежово сканиране, значително улесняващи 

работата в тези ключови звена. През 2021 г. бе закупена и инсталирана нова 
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копирна машина, в регистратурата, която предоставя по-бърз печат, копиране и 

сканиране. Предишната машина бе предоставена на съдебните секретари. 

В Кюстендилския окръжен съд е изграден домейн, на основата на 

Microsoft Windows Server 2008, в който са включени всички работни станции. 

Тази организация позволява централизирана администрация на 

системата. Поради остаряването на мрежовите сървъри е целесъобразно те 

да бъдат подменени с нови машини, които да гарантират и по-нататъшната 

безпроблемна 24/7 работа на мрежовата среда. При възможност и финансова 

обезпеченост е целесъобразно и мигрирането на домейна към по-високи 

версии на сървърните операционни системи. Това ще осигури по-добрата 

поддръжка, особено на новите работни станции, които ползват Windows 10 и 

имат проблеми при работата с по-стария домейн. 

През 2021г. разполагахме с 47 работни станции в експлоатация. 12 от 

тях са на разположение на съдиите от Кюстендилския окръжен съд, 2 броя за 

младшите съдии, 4 станции са разположени в залите на съда, а останалите са 

на разположение на съдебните служители. 

Към края на 2021г. съдът разполага с 4 мрежови и 21 персонални 

принтера, 9бр. мултифункционални устройства, от които 6бр. мрежови. За 

нуждите на работещия модул "Електронна папка" работят и персонални 

скенери, макар че след закупуването на новите мултифункционални копирни 

машини, позволяващи бързо мрежово сканиране, все повече отпада 

необходимостта от използването им. 

Съдът разполага с четири сървъра.  Единият от тях е доставен по 

програма ФАР за Кюстендилския окръжен съд. В края на 2016г. ни бе 

предоставено разрешение за ползването му, което до тогава бе ограничено за 

нуждите на проекта, по който беше доставен. За съжаление машината е 

морално остаряла и параметрите й не отговарят на изискванията за 

съвременен сървър и поради тази причина не се използва. От трите сървъра, 

които реално ползваме, единият се използва като основен, а вторият, който бе 
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собственост на „Алианц Банк България” АД, но вече е прехвърлен като 

собственост на КОС е конфигуриран като резервен. Третият сървър, който бе 

доставен за система за делата по несъстоятелност, която бе свалена от 

употреба и заменена с централизирана такава, е преконфигуриран като 

резервен домейн контролер. 

В трите зали на Окръжен съд - Кюстендил успешно функционират 

звукозаписни системи. 

През 2020г. Окръжен съд - Кюстендил бе включен като един от 

бенефициентите по Оперативна програма „Добро управление“ по Договор 

№BG05SFOP001-3.001-0019-C01 „Изграждане на средства за 

видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и 

съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в 

правораздаването“. Системата е изградена и въведена в експлоатация, както и 

е проведено обучение за работа с нея. За съжаление, поради затворения й 

характер, централизираното организиране на конферентни стаи и малкия брой 

участващи страни в проекта /разговорите са ограничени между тях/, 

приложението на системата е силно ограничено. Поради тази причина в зала 

№3 е монтирана допълнителна работна станция, позволяваща ползването на 

продукти за персонална комуникация между отделни компютри за отдалечен 

видеоконферентен достъп до съдебните заседания. Качеството на връзката и 

невъзможността да се ползват монтираните дисплеи и камери на системата по 

проекта, пречат на масовото ползване на този вид комуникация. 

През отчетната 2021г. в Кюстендилския окръжен съд се използваше 

следния специализиран софтуер: 

 Правно-информационна система - „Апис”; 

 АИС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД с 

допълнителен модул „Призовкар и призовки” - деловодна система за 

цялостната работа на съда; 

 ЕИСС - Единна информационна система на съдилищата; 
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 Антивирусна система „ESET Endpoint Antivirus” с клиенти за всички 

работни станции и централизирано управление, през специализирана 

конзола, реализирана на базата на виртуална машина;  

 Единна автоматизирана счетоводна програма - „Бизнес процесор”; 

 „Омекс Заплати” и модул „Хонорари” - за изплащане възнаграждения 

на вещи лица на „Омега софт” ООД – счетоводството; 

 Единна система за делата по несъстоятелност; 

 Единна система за публикация на съдебните актове в интернет; 

 Софтуерен продукт на „Информационно обслужване“ АД за 

автоматизиран обмен на данни между АИС „Съдебно деловодство“ и 

ядрото на ЕИСПП; 

 Единна система за изчисляване натовареността на съдиите;  

 Софтуер за трансфер на данни от АИС „Съдебно деловодство“ към 

Единния портал за електронно правосъдие /ЕПЕП/, което е част от 

реализацията на стратегията за Електронно правосъдие. За целта 

беше изграден самостоятелен виртуален сървър, който реализира 

тази дейност. Към него бяха прехвърлени и другите услуги за 

трансфер на данни; Този обмен ще бъде използван докато се ползва 

АИС „Съдебно деловодство“. Новата ЕИСС осъществява същия 

обмен централизирано и не изисква поддръжка на тази 

функционалност на местно ниво. 

 Управлението на достъпа до електронни дела, част от Единния 

портал за Електронно правосъдие се извършва чрез съответните 

функционалности на АИС и ЕИСС За целта адвокати и страни по 

дела имат възможност да подават заявления за достъп до портала и 

до конкретни дела, след получено надлежно разрешение от съдия-

докладчик. Осигурена е и възможност за електронно призоваване, 

чрез подаване на заявления до ЕПЕП и съответна резолюция от 

съдия-докладчик; 

 От 1 декември 2019г. заработи новият сайт на съда, част от новите 

централизирани сайтове на съдилищата, които бяха реализирани по 

проект „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор 
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„Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-

правосъдие. Информацията в тях е структурирана идентично при 

всички съдилища с цел улесняване на адвокатите и гражданите при 

търсене на информация. Публикуването на съдебните актове вече 

става автоматично, чрез трансферите на АИС и ЕИСС към ЕПЕП; 

 През 2021г. Окръжен съд – Кюстендил извършва и обмен на 

документи чрез профила си в Системата за сигурно електронно 

връчване на ДАЕУ. 

И през 2021г. в Кюстендилския окръжен съд отново поради липса на 

финансови средства, не бе подновена периметровата антивирусна защита, 

предпазваща вътрешната мрежа от вируси, спам, спайуеър, хакерски атаки, 

както и за филтриране и контрол на ползваните от служителите уеб ресурси и 

услуги. Това налага да се прилагат доста рестрикции при използване на 

интернет от потребителите.  

Интернет страницата на Окръжен съд Кюстендил е достъпна на адрес: 

https://kyustendil-os.justice.bg/bg. На нея се публикува актуална информация за 

съда, важни съобщения, полезна информация за съдебните заседатели, вещи 

лица, стажанти, прессъобщения, образци на документи, наредби, вътрешни 

правила, обяви, конкурси. Могат да се правят справки за насрочените за 

разглеждане дела, публикувани съдебни актове, обявите за публична продан 

на държавните съдебни изпълнители от Кюстендилски съдебен район, както и 

обявите на частните съдебни изпълнители, според изискванията на чл.487, 
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ал.2 от ГПК и други и много друга информация улесняваща граждани и 

адвокати. На страницата се публикуват и всички заповеди, касаещи 

организацията на работа на съда в условията на епидемична обстановка, 

контрол на достъпа и др. 
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VIII. АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА 

1. Кадрова обезпеченост и административно ръководство 
 

През 2021г. щатът на Районен съд - Дупница включва 11 щатни броя за 

съдии. И през 2021г. (предвид командироването в предходен период на съдия 

Св. Пиронев в СРС, на съдия Маргарита Алексиева в ОС - Благоевград и на 

съдия М. Малчев в АССГ, впоследствие – в АС - София област, АС – Перник и 

ОС - Перник) в Районен съд - Дупница работеха девет съдии. 

РС - Дупница се ръководи от административен ръководител –

 председател - Иван Димитров и заместник – председател - Ели Скоклева. В 

съда са обособени две отделения - наказателно и гражданско. Съобразно 

предвидения щат и видовете дела, наказателното отделение включва 5 щата, 

а гражданското – 6 щата. Понастоящем с оглед посочените командирования и 

в двете отделения работят по  четирима съдии. 

Щатът на районния съд включва 36 бр. съдебни служители, като всички 

щатни бройки са заети. В съда през отчетната година осъществяват дейност 

двама държавни съдебни изпълнители и един съдия по вписванията. 

Съотношението между общ брой служители и магистрати е 3.27 при средно за 

страната 4.09 и между специализирана администрация и магистрати - 2.55 при 

средно за страната 2.87. 

2. Сграден фонд  
 

РС - Дупница се помещава в собствена съдебна сграда, находяща се в 

близост до центъра на град Дупница. Сградата е проектирана и строена като 

съдебна, като се състои от четири етажа. В сградата са настанени също така 

РП- Дупница, служители на Агенцията по вписванията и на ОЗ „Охрана” към 

Министерство на правосъдието. През 2018г. от ВСС са отпуснати средства за 

подмяна на отоплителната инсталация и поставяне на котел на природен газ. 
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През 2019г. е подготвена техническата документация, извършени 

необходимите съгласувания и издадено строително разрешение; в началото на 

м.юли 2019г. подготвените документи за обявяване на обществена поръчка са 

изпратени за предварителен контрол от Комисията за управление на 

собствеността при Висшия съдебен съвет. От КУС не е постъпило писмено 

становище по изпратените документи, като изчакването се дължи на 

съществуващата възможност при евентуално осигуряване на финансиране да 

бъде извършен основен ремонт на съдебната палата, едновременно с 

газификацията. Такъв основен ремонт е наложителен, предвид състоянието на 

сградата, във връзка с което са отправени и искания за отпускане на средства 

за ремонт на фасадата, за адаптиране на сградата за хора с увреждания, за 

които е трудно достъпна, както и за съобразяване с изискванията на Наредба 

№4 на Министерството на правосъдието и обособяване на помещения за 

конвоирани и принудително доведени лица. 

3. Движение на делата в Районен съд - Дупница 

3.1. Брой дела за разглеждане и брой приключили дела от всички 

категории 

Година Пост. Висящи Общо Свърш. % 3 мес. % Несв. 

2021 3909    532 4441 3963 89% 3455 87% 478 

2020 3541    623 4164 3632 87% 3091 85% 532 

2019 4256 727 4983 4360 87% 3758 86% 623 

През 2021г. в РС - Дупница са постъпили за разглеждане общо 3909 

броя дела, в това число 27 дела върнати за ново разглеждане под нов номер, 8 

повторно внесени и образувани под нов номер, както и 5 дела, продължаващи 

под същия номер. Те са разгледани заедно с останалите несвършени в края на 

2020 г. 532 дела, в това число 27 дела върнати за ново разглеждане под нов 

номер, 8 повторно внесени и образувани под нов номер, както и 5 дела, 

продължаващи под същия номер. Те са разгледани заедно с останалите 

несвършени в края на 2020г. 532 броя дела. От стоящите пред него за 
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разглеждане през годината общо 4441 дела, съдът е свършил 3963 броя дела 

– 89%.  В 3-месечен срок съдът е успял да свърши 3 445 броя дела – 87%. С 

актове по същество съдът е свършил 3474 броя дела - 88%, а производството 

по 489 броя дела – 12%, е прекратено. От тези 489 броя дела, производството 

по 187 от тях е прекратено с оглед постигнати споразумение или спогодба, 11 

дела са върнати за доразследване на органите на ДП и 291 дела са прекратени 

по други причини. В края на отчетния период броят на останалите несвършени 

дела в съда е 478. 

През 2020г. в РС - Дупница са постъпили за разглеждане общо 3541 

броя дела, в това число 51 дела върнати за ново разглеждане под нов номер, 

12 повторно внесени и образувани под нов номер, както и 5 дела, 

продължаващи под същия номер. Те са разгледани заедно с останалите 

несвършени в края на 2019г. 623 броя дела. От стоящите пред него за 

разглеждане през годината общо 4164 дела, съдът е свършил 3632 броя 

дела – 87%.  

В 3-месечен срок съдът е успял да свърши 3091 броя дела – 85%. С 

актове по същество съдът е свършил 3152 броя дела - 88%, а производството 

по 480 броя дела – 12%, е прекратено. От тези 480 броя дела, производството 

по 192 от тях е прекратено с оглед постигнати споразумение или спогодба, 11 

дела са върнати за доразследване на органите на ДП и 227 дела са прекратени 

по други причини. В края на отчетния период броят на останалите несвършени 

дела в съда е 532. 

През 2019г. в РС - Дупница са постъпили за разглеждане общо 4256 

броя дела, в това число 50 дела върнати за ново разглеждане под нов номер, 

13 повторно внесени и образувани под нов номер, както и 6дела, 

продължаващи под същия номер. Те са разгледани заедно с останалите 

несвършени в края на 2018г. 727 броя дела. От стоящите пред него за 

разглеждане през годината общо 4983 дела, съдът е свършил 4360 броя 

дела – 87%. 
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В 3-месечен срок съдът е успял да свърши 3758 броя дела – 86%. С 

актове по същество съдът е свършил 3880 броя дела – 89%, а производството 

по 480 броя дела – 11%, е прекратено. От тези 480 броя дела, производството 

по 236 от тях е прекратено с оглед постигнати споразумение или спогодба, 16 

дела са върнати за доразследване на органите на ДП и 228 дела са прекратени 

по други причини. В края на отчетния период броят на останалите несвършени 

дела в съда е 623.  

През отчетната година е приключена по-голямата част от общо 

разгледаните дела, като е налице увеличение в процента приключени дела в 

сравнение с предходните 2020 г. - налице е увеличение в процента приключени 

дела в сравнение с предходните години, на несвършените в 3- месечен срок 

дела. Тези тенденции сочат на много добра работа на съдиите от РС- Дупница 

по отношение на срочността на делата. 

 

Към 31.12.2021г. броят на несвършилите дела, образувани в Районен 

съд - Дупница преди 01.01.2017г., е както следва: 

1. Наказателни дела – всички дела, образувани преди 

01.01.2017г., са приключени. 

2. Граждански дела – 1 бр. Делото е насрочено за разглеждане.  

В предишни години броят на делата с продължителност над 3 години са 

чувствително повече и в този аспект е налице положителна тенденция за 

приключването им. 
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3.2. Натовареност на съдиите от Районен съд – Дупница 

Година Щатна 

натовареност 

Щатна 

натовареност 

Щатна 

натовареност 

Действителна 

натовареност 

Пост. Свърш. 
ГО 

пост. 

ГО 

свърш. 

НО 

пост. 

НО 

свърш. 
Пост. Свърш. 

2021 33.64 30.02 46.85 43.05 22.64 19.17 45.46 40.56 

2020 31.55 27.52 42.98 39.07 22.01 17.89 38.56 33.63 

2019 37.75 33.03 52.70 47.60 25.29 20.89 49.39 43.21 

 

Общата натовареност по щат на съдиите в Районен съд - Дупница през 

2021г. е била 33,64 разгледани дела месечно, като броят на свършените дела 

е 30,02 дела месечно. 

Натовареността на гражданските съдии по щат е била 46,85 

разгледани дела при свършени средно месечно 43,05 дела, а на 

наказателните – съответно 22,64 дела и 19,17 дела. 

Действителната натовареност общо възлиза на 45,46 разгледани дела 

месечно при свършени средно месечно 40,56 дела.Действителната 

натовареност на съдиите от гражданската колегия спрямо свършените дела е 

55,75 бр. дела приключени за месец, а на съдиите от наказателната колегия 

спрямо свършените дела – 26,86 бр. 

Общата натовареност по щат на съдиите в Районен съд - Дупница през 

2020г. е била 31,55 разгледани дела месечно, като броят на свършените дела 

е 27,55 дела месечно. 

Натовареността на гражданските съдии по щат е била 42,98 

разгледани дела при свършени средно месечно 39,07 дела, а на 

наказателните – съответно 22,01 дела и 217,89 дела.  
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Действителната натовареност общо възлиза на 38,56 разгледани дела 

месечно при свършени средно месечно 33,63 дела.  

Общата натовареност по щат на съдиите в Районен съд Дупница през 

2019г. е била 37,75 разгледани дела месечно, като броят на свършените дела 

е 33,03 дела месечно.  

Натовареността на гражданските съдии по щат е била 52,70 

разгледани дела при свършени средно месечно 47,60 дела, а на 

наказателните – съответно 25,29 дела и 20,89 дела. 

Действителната натовареност общо възлиза на 49,39 разгледани дела 

месечно при свършени средно месечно 43,21 дела. 

Посочените цифри разкриват увеличение на натовареността на съдиите 

от РС- Дупница-ща, щатна и действителна. Независимо от това са подобрени 

показателите по отношение на свършените дела. Отново се констатира  

дисбаланс в натоварването на съдиите от двете отделения, което поставя 

въпроса за обмисляне възможността за прехвърляне на съдия от НО в ГО. 

Изводите относно натовареността на РС- Дупница са: налице са 

командировани съдии, но независимо от увеличението през 2021 г. и с оглед на 

общите тенденции за намаляване на постъпленията през последните години, 

общата действителната натовареност е нормална. 

4. Наказателни дела в РС - Дупница 
 

През 2021г. в РС - Дупница са разгледани общо 1630 бр. наказателни 

дела, от които 1333 бр. новообразувани и 297 бр. останали несвършени от 

предходен период. 

Новообразуваните наказателни дела по видове: 
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Сравнителен анализ по години и по видове постъпили наказателни дела  

 

Сравнителният анализ сочи, че през настоящата отчетна година се е 

увеличил броят на образуваните наказателни дела. Налице е увеличаване на 

броя на делата от общ характер – 272 бр. в сравнение с 2020г., когато  са 

образувани 252 бр., като не е достигнат броят образувани НОХД през 2019г. - 

289 бр., т.е. образуваните НОХД са с 20 повече от тези през 2020г. и със 17 по-

малко от тези през 2019г. 

В сравнение с 2020г. се запазва броя на делата с приложение на чл.78а 

НК – 33 бр., при 34 бр. за 2020г., докато през 2019г. са били 42 бр.  

Почти непроменен в сравнение с 2020г. е и броят на делата от 

административно-наказателен характер – 370 при 373 бр. за 2020г., за разлика 

от 2019г., когато броят им е бил 397. 

Делата от наказателно-частен характер /27 бр./ са се увеличили в 

сравнение с 2020 г. /21 бр./, но са с 4 по-малко от 2019 г. /31 бр./.  

Увеличение е налице и при броя на частните наказателни дела – 631 бр. 

при 588 бр. за 2020 г., като не е достигнат броят от 2019 г. - 685 
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4.1 Наказателни дела от общ характер 

Година Пост. Висящи Общо Свърш. % 3 

мес. 

% Несв. 

2021 272 109 381 273 72% 180 66% 108 

2020 252 114 366 257 70% 179 70% 109 

2019 289 135 424 310 73% 199 64% 114 

 

През 2021г. в РС - Дупница са образувани 272 бр. дела от общ характер, 

от които 269 новообразувани дела и 109 броя дела, останали несвършени в 

края на 2020г. От общо сложените за разглеждане свършени през 2021г. 381 

НОХД са свършени 273 броя - 72%, в 3-месечен срок - 180бр., или 66%, 87 

броя дела са свършени по същество със съдебен акт – 32%; прекратени и с 

одобрено споразумение 169 броя дела- 62%, 8бр. – върнати за доразследване 

и 9бр. прекратени по други причини. В края на отчетния период са останали 

несвършени 108 броя.  

През 2020г. в РС - Дупница са образувани 252бр. дела от общ характер, 

от които 252 новообразувани дела и 114 броя дела, останали несвършени в 

края на 2019г. От общо сложените за разглеждане свършени през 2020г. 366 

НОХД са свършени 257 броя - 70%, в 3-месечен срок - 179бр., или 70%, 87 

броя дела са свършени по същество със съдебен акт – 33%; прекратени и с 

одобрено споразумение 170 броя дела – 66%, 5бр. – върнати за 

доразследване и 1бр. прекратени по други причини. В края на отчетния период 

са останали несвършени 109 броя.  

През 2019г. РС - Дупница е следвало да разгледа общо 424 НОХД, от 

които 289 новообразувани дела и 135 броя дела, останали несвършени в края 

на 2018г. Свършени са 310 НОХД – 73%, в тримесечен срок 199бр. - 64%, като 

в края на отчетния период са останали несвършени 114 броя. От всички 

свършени 310 НОХД, 87 броя дела са свършени по същество със съдебен акт 
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– 28%; прекратени и с одобрено споразумение 210 броя дела – 67%, 9бр. – 

върнати за доразследване и 4бр. прекратени по други причини. 

Като положителни тенденции в работата на съдиите от наказателно 

отделение на РС - Дупница през периода 2018–2020г. могат да се посочат 

поддържането на сравнително висок процент на свършените в 3-месечен срок 

дела - около 70% и тенденцията за намаляване на броя на несвършените дела  

в края периода. През 2021г. се запазва очертаната от 2020г. тенденция за 

намаляване на броя на свършените със споразумение дела - 63% в сравнение  

с предходни периоди.  

Очерталата се през 2019-2020г. тенденция към постепенно намаляване 

броя на постъпилите за разглеждане наказателни дела от общ характер не се 

запазва, по- скоро е налице устойчивост. Същите са обособени през 2021г. 

следните основни групи: 

ОБЩ ХАРАКТЕР 

През 2021г. в ДнРС са образувани 272 бр. дела от общ характер, с 8% 

повече от предходната година /252 бр. за 2020г./, но с 5,88% по-малко от 2019г. 

/289 бр./. 

Сравнителният анализ на броя образувани дела по видове през 

последните три години сочи, че се наблюдава увеличение на броя на 

образуваните дела за престъпления против собствеността /64 бр. при 49 бр. за 

2020г. и 53 бр. за 2019г./ и на делата за престъпления, свързани с наркотични 

вещества /29 бр. при 17 бр. за 2020г. и 21 бр. за 2019г./. 

Запазва се броят новообразувани дела за общоопасни престъпления 

/139 бр. при 138 бр. за 2020г. и 148 бр. за 2019г./. Сходни с досегашните са 

постъпленията и при делата за престъпления против личността, за документни 

престъпления, както и за престъпления против брака, семейството и младежта.  

Доколкото броят на образуваните дела от общ характер се определя от 

броя на внесените от прокуратурата досъдебни производства с обвинителен 
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акт или с предложение за одобряване на споразумение, анализът на причините 

за увеличаване или намаляване на делата от този вид е пряко свързан с 

условията и начина на работа на органите на досъдебното производство, 

респ.– стои извън обхвата на настоящия доклад. 

 За извършване на общоопасни престъпления – 139 бр. или 51%; 

от тях престъпления, свързани с наркотични вещества са 29-11%. 

 За извършване на престъпления против собствеността – 64 

дела или 23,5%; 

 За извършване на престъпления против личността – 29 дела 

или 10,6%; 

 За извършване на документни престъпления – 9 дела или 0,3%; 

 За извършване на престъпления против брака, семейството и 

младежта – 18 дела или 0,6%; 

 За извършване на престъпления против реда и общественото 

спокойствие – 18 дела или 0,3%. 

През периода 2019-2021г. структурата на постъпленията в РС- Дупница 

от НОХД се запазва като цяло. През горепосочения 3–годишен период 

основната част от постъпленията в ДРС се формират от делата за извършване 

на общоопасни престъпления и против собствеността. Запазва се 

набрлюдавата пред периода тенденция на увеличен брой дела от вида 

престъпления против брака, семейството и младежта. 

Промените в структурата на постъпленията се влияят не само от 

икономическата обстановка в страната и областта, обуславящи нивото на 

извършените кражби, присвоявания и грабежи, но и от работата на органите на 

сектор „Пътна полиция” при ОД Полиция - Кюстендил, доколкото огромна част 

от постъпленията за извършване на общоопасни престъпления визират случаи 

на такива по транспорта и най–вече по чл.343б ал.1 НК. 
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ВЪРНАТИ НА ПРОКУРАТУРАТА 

През 2021г. на Районна прокуратура – Дупница са върнати общо 11 бр. 

дела, от които 8 бр. наказателни дела от общ характер и 3 бр. частни 

наказателни дела. От разпоредително заседание са върнати 2 бр. дела, в 

открито съдебно заседание – 9 бр. 

Сравнителният анализ на върнатите дела сочи, че през настоящата 

отчетна година броят на върнатите дела се запазва почти непроменен – те са с 

едно по-малко от 2020г. /12 бр./; в сравнение с 2019г. /16 бр./ върнатите са с 

пет по-малко. Основанията за връщане са свързани предимно с 

несъответствие на обвинителния акт с изискванията на чл.246 НПК и в по-

малко случаи - с допуснати съществени нарушения на процесуалните правила 

в досъдебното производство. 

ПОСТАНОВЕНИ ПРИСЪДИ ПРЕЗ 2021 г. 

През 2021г. са постановени 82 бр. присъди по дела от общ характер, 

като от тях 9 са оправдателни; 17 присъди по дела от наказателно-частен 

характер, от които 3 бр. оправдателни; 36 бр. решения по административно-

наказателни дела по реда на чл.78а НК, от които 6 бр. оправдателни. 

Сравнителният анализ сочи, че през отчетната година броят на 

оправдателните присъди по наказателни дела от общ характер се е увеличил в 

сравнение с 2020г., когато са били 7 бр., но под нивото през 2019г. - 11 бр. 

Запазва се тенденцията от последните години по-малко от делата от 

общ характер да приключват с присъда, като броят на оправдателните 

присъди, отнесен към общия брой присъди, се е увеличил през настоящия 

отчетен период. 

Причините за постановените оправдателни присъди са различни -

неизлагане на защитна теза от обвиняемия в хода на досъдебното 

производство, развита в хода на съдебното следствие, респ. - събиране на 

нови доказателства, опровергаващи обвинението; внасяне на обвинителни 



 
Февруари 2022 година, град Кюстендил 

  84 
 

актове за маловажни случаи по смисъла на чл.9, ал.2 от НК; неправилна 

квалификация на обвинението и др. 

 

СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 

 

През 2021г. броят на лицата с наложено наказание /по НОХД, НЧХД и 

78а НК/ е 283 бр., а 20 бр. лица са оправдани.  

От осъдените лица три са били непълнолетни. Наказание „лишаване от 

свобода" до три години е наложено на 184 лица, а по отношение на 137 от тях 

е приложен чл.66, ал.1 от НК. През отчетния период на 2 лица е наложено 

наказание „лишаване от свобода" за срок от три до петнадесет години. На 18 

лица е наложено наказание „глоба". На 47 лица е наложено наказание 

„пробация" и на 8 лица са наложени други наказания. На 18 лица са наложени 

административни наказания „глоба“ по реда на чл.78а НК. 

Сравнителният анализ на наказаната престъпност през годините сочи, 

че през настоящата година се е запазил почти непроменен в сравнение с 2020 

г. броят на лицата с наложено наказание “лишаване от свобода“ /186 при 184 

за 2020г./, докато през 2019г. е бил значително по-висок – 247 бр. 

Броят на делата, по които е наложено наказание “пробация“, е намалял 

в сравнение с 2020г. /52 бр./, но е по-висок от 2019г. /40 бр./. Намалял е броят 

на административните наказания „глоба“, наложени по реда по чл.78а НК, 

което се дължи на намалелите през тази и 2020г. в сравнение с 2019г. и 2018г. 

постъпления на дела, разглеждани по този ред. 
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4.2 Наказателни дела от частен характер 

Година Пост. Висящи Общо Свърш. % 3 мес. % Несв.в.

2021 25 27 52 28 54% 7 25% 24 

2020 21 22 43 18 42% 5 28% 25 

2019 31 35 66 44 66% 17 39% 22 

През 2021г. в РС - Дупница са постъпили за разглеждане 25 НЧХД, които 

е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 

2020г. 27 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане общо 52 дела 

съдът е свършил 28, или 54%, от които 16 по същество със съдебен акт, а по 

12 наказателното производство е прекратено по  други причини. В 3 месечен 

срок са свършени 25% дела. В края на 2020г. в съда са останали несвършени 

24 броя дела.  

През 2020г. в РС - Дупница са постъпили за разглеждане 21 НЧХД, които 

е следвало да бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 

2019г. 22 дела. Така от стоящите пред съда за разглеждане общо 43 дела 

съдът е свършил 18, или 42%, от които 11 по същество със съдебен акт, а по 7 

наказателното производство е прекратено по  други причини. В 3 месечен срок 

са свършени 42% дела. В края на 2019г. в съда са останали несвършени 25 

броя дела. 

През 2019г. са постъпили за разглеждане 31 НЧХД, които е следвало да 

бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2018 г. 35 дела. 

От стоящите пред съда за разглеждане общо 66 дела съдът е свършил 44, или 

66%, от които 28 по същество със съдебен акт, а по 16 наказателното 

производство е прекратено по  други причини. В 3 месечен срок са свършени 

39% дела.В края на 2018г. в съда са останали несвършени 22 броя дела.  

През периода 2018г.–2020г. постъпленията от този вид дела 

непрекъснато намаляват, като през 2021г. има леко увеличение. Като много 

добра тенденция следва да се отбележи увеличения броя свършени  дела, в 
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това число и увеличение брой дела със съдебен акт по същество. Спрямо този 

вид дела традиционно се отчита нисък процент на приключване в 3-месечен 

срок в сравнение с други категории дела, като за 2021г. са налице значителни 

увеличения по този показател в сравнение с предходни години. Тези тенденции 

следва да се отчетат в положителен аспект за работата на съдиите от НО. 

4.3 Наказателноадминистративен характер дела по чл.78а НК  

 
Година Пост. Висящи Общо Свърш. % 3 мес. % Несв. 

2021 33 19 52 40 77% 28 70% 12 

2020 34 13 47 28 60% 13 46% 19 

2019 41 12 54 41 76% 27 66% 13 

През отчетната 2021г. в РС - Дупница са постъпили за разглеждане 33 

броя дела по реда на член 78а от НК, които е следвало да бъдат разгледани 

през годината заедно с останалите несвършени в края на 2020г. 19 броя дела. 

От общо стоящите за разглеждане 52 дела, съдът е успял да свърши 40 – 77%, 

от които 36 дела с решение по същество и 4 - прекратени. От свършените 36 

дела, 28 са приключени в 3–месечен срок, което съставлява 70%. В края на 

годината са останали несвършени 12 броя дела. 

През 2020г. в РС - Дупница са постъпили за разглеждане 34 броя дела 

по реда на член 78а от НК, които е следвало да бъдат разгледани през 

годината заедно с останалите несвършени в края на 2019г. 13 броя дела. От 

общо стоящите за разглеждане 47 дела, съдът е успял да свърши 28 – 60%, от 

които 25 дела с решение по същество и 3 - прекратени. От свършените 28 

дела, 13 са приключени в 3–месечен срок, което съставлява 46%. В края на 

годината са останали несвършени 19 броя дела.  

През 2019г. са постъпили за разглеждане 41 броя дела по реда на член 

78а от НК, които е следвало да бъдат разгледани през годината заедно с 

останалите несвършени в края на 2018г. 12 броя дела. От общо стоящите за 
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разглеждане 54 дела, съдът е успял да свърши 41 – 76%. От тях 27 са 

приключени в 3–месечен срок, което съставлява 66%. В края на годината са 

останали несвършени 13 броя дела.  

Тенденцията  към намаление на този вид дела е трайна. Като 

положителен резултат в работата на съдиите от НО следва да се отчете 

увеличения процент свършени дела, в това число и в 3- месечен срок.  

4.4 Частни наказателни дела 

В посочената таблица не фигурира броя на разпитите пред съдия 

Година Пост. Висящи Общо Свърш. % 3 мес. % Несв. 

2021 595 8 603 595 99% 590 99% 8 

2020 561 11 572 564 99% 559 99% 8 

2019 672 13 685 674 98% 669 99% 11 

През 2021. в РС -  Дупница са образувани общо 595 ЧНД, които е 

следвало да бъдат разгледани заедно с несвършените в края на 2020 г. 8 дела. 

От разглежданите общо 603 дела съдът е свършил 595 дела, 590 - 99% от 

които в 3–месечен срок. В края на годината несвършени са останали 8 броя 

дела. Освен това в съда са постъпили и 36 частни наказателни дела по 

искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия, които са приключени 

изцяло в 3- месечен срок. 

През 2020г. в РС -  Дупница са образувани общо 561 ЧНД, които е 

следвало да бъдат разгледани заедно с несвършените в края на 2019г. 11 

дела. От разглежданите общо 572 дела съдът е свършил 564 дела, 559 - 99% 

от които в 3–месечен срок. В края на годината несвършени са останали 8 броя 

дела. Освен това в съда са постъпили и 27 частни наказателни дела по 

искания за разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия, които са приключени 

изцяло в 3- месечен срок. 
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През 2019г. са образувани общо 672 ЧНД, които е следвало да бъдат 

разгледани заедно с несвършените в края на 2018 г. 13 дела. От 

разглежданите общо 685 дела съдът е свършил 674 дела, от които 669 - 99 % в 

3–месечен срок. В края на годината несвършени са останали 11 броя дела. 

Освен това в съда са постъпили и 55 частни наказателни дела по искания за 

разпит на обвиняеми и свидетели пред съдия, които са приключени изцяло в 3-

месечен срок.  

След намалението на този вид дела през 2020 г. този вид дела бележат 

плавно увеличение.  

4.5 Административно наказателен характер дела по ЗАНН 

 
Година Пост. Висящи Общо Свърш. % 3 мес. % Несв. 

2021 370 136 506 408 81% 224 55% 98 

2020 373 157 530    394 74% 180 46% 136 

2019 397 182 579 422 45% 190 45% 157 

През отчетната 2021г в РС - Дупница са постъпили за разглеждане общо 

370 АНД, които са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите 

несвършени през 2020г. 136 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 

506  дела са свършени 408 броя дела – 81%, от които - 224 - 55% в 3-месечен 

срок. В края на 2020г. са останали несвършени 98 дела. 

През 2020г в РС - Дупница са постъпили за разглеждане общо 373 АНД, 

които са стояли за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 

2019г. 157 броя дела. От подлежащите на разглеждане общо 530  дела са 

свършени 394 броя дела - 74, от които - 180 - 46% в 3-месечен срок. В края на 

2018г. са останали несвършени 136 дела. 

През 2019г. са постъпили за разглеждане общо 397 АНД, които са стояли 

за разглеждане от съда заедно с останалите несвършени през 2018г. 182 броя 

дела. От подлежащите на разглеждане общо 579 дела са свършени 422 броя 
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дела – 72%, от които - 190 - 45%, в 3-месечен срок. В края на 2018г. са 

останали несвършени 157 дела или техния брой е намален с 25 броя. 

Наблюдаваната в предходни периоди тенденция към плавно намаляване 

на постъпленията от този вид дела се запазва и през настоящата година. Като 

много добър атестат за работата на съдиите от НО следва да се отчете 

увеличения процент свършени дела, в това число и в 3- месечен срок, както и 

намалелия брой несвършени в края на годината дела. 

При постъпленията по видове дела най-голям брой са делата по ЗДвП – 

174 бр. при 231 бр. за 2020 г. и 244 бр. за 2019г., следвани от тези срещу 

административни актове на НАП –31 бр. при 18 бр. за 2020г. и по ЗМВР – 

15 бр. при 10 бр. за 2020г. и 13 бр. за 2019г. 

 БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ ДЕЛА 

През 2021г. са обжалвани и протестирани актовете по 351 бр. 

наказателни дела или 25,43% от общо решените. 

Обжалвани по вид дела:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Върнати обжалвани наказателни дела от въззивната и касационната 

инстанции през 2021г. са общо 305 бр. дела. От тях 193 бр. са потвърдени, 

83 бр. отменени и 29 бр. изменени, или отменените присъди, решения и 

определения са 27,21% от обжалваните, потвърдените са 63,28%, и 

изменените - 9,50%.  

НОХД-59бр.

НЧХД-16бр.

НАХД-чл.78аНК-9бр.

чнд-41бр.

АНХД-226бр.
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5. Граждански дела, разглеждани от Районен съд  Дупница. 
 

Постъпления по всички видове граждански дела 

 

Година Пост. Висящи Общо Свърш. % 3 мес. % Несв. 

2021 2576 235 2811 2583 92% 2390 93% 228 

2020 2273     306 2579 2344 91% 2128 91% 235 

2019 2812 350 3162 2856 90% 2643 93% 306 

 

Броят на разглежданите граждански дела през отчетната 2021г. е 2811. 

От тях новообразувани /включително по реда на чл.410 и чл.417 ГПК – 1722 бр. 

и дела от административен характер – 8 бр./ са 2576 бр., а несвършени от 

предходен период са 235 бр., или 91,64% от разглежданите дела са 

новообразувани и 8,36% са останали несвършени от предходен период. 

През настоящата отчетна година броят на новообразуваните дела 

/2576 бр./ е значително по-голям от броя на образуваните граждански дела 

през 2020г. /2273 бр./, като е близък до броя образувани дела през 2018г. 

/2617 бр./, но е по-малък от този на образуваните граждански дела през 2019г. 

/2812 бр./. 

В сравнение с 2020г. новообразуваните граждански дела са с 303 

повече, като почти изцяло увеличението се дължи на броя новообразувани 

заповедни производства – 1722 бр. при 1424 бр. за 2020г. и 1771 бр. за 2019г. 

При този вид дела се наблюдава значителна динамика през годините. 

През 2018г. са били образувани 1568 бр. заповедни производства, през 2017г. 

– 1777 бр., през 2016г. – 1204 бр. 

През 2018г. значителен ръст отбелязаха установителните искове по 

чл.422 ГПК /от 88 бр. през 2017г. на 226 бр. през 2018г./. През 2019г. при 

новообразуваните дела по чл.422 ГПК – 181 бр., беше налице известен спад, 



 
Февруари 2022 година, град Кюстендил 

  91 
 

много по-изразен през предходния и настоящия отчетен период – 68 бр. за 

2020г. и 63 бр. за 2021г. 

Анализът на броя и видовете граждански дела на производство през 

последните три години сочи, че през отчетната година е налице увеличение в 

образуваните граждански дела, дължащо се най-вече на по-големия брой 

образувани заповедни производства в сравнение с 2020г. 

5.1. Граждански дела по общия ред  

Година Пост. Висящи Общо Свърш. % 3 мес. % Несв. 

2021 505 208 713 517 73% 346 67% 196 

2020 548    294 842 634 75% 428 68% 208 

2019 645 319 964 670 70% 475 71% 294 

През 2021г. в РС - Дупница са постъпили за разглеждане 505 граждански 

дела по общия ред, които е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с 

останалите несвършени в края на 2020г. 208 броя граждански дела, или общо е 

следвало да се разгледат 713 граждански дела по общия ред. От тях са 

свършени 517 – 73%. В 3-месечен срок са свършени - 346 броя - 67%. 

Несвършени в края на годината са останали 196. 

През 2020г.в РС - Дупница са постъпили за разглеждане 548 граждански 

дела по общия ред, които е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с 

останалите несвършени в края на 2019г. 294 броя граждански дела, или общо е 

следвало да се разгледат 842 граждански дела по общия ред. От тях са 

свършени 634 – 75%. В 3-месечен срок са свършени - 428 броя - 68%. 

Несвършени в края на годината са останали 208. 

През 2019г. са постъпили за разглеждане 645 граждански дела по общия 

ред, които е следвало да бъдат разгледани от съда заедно с останалите 

несвършени в края на 2018г. 319 броя граждански дела, или общо е следвало 

да се разгледат 964 граждански дела по общия ред.  От тях са свършени 670 – 
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70%. В 3-месечен срок са свършени - 475 броя - 71%. Несвършени в края на 

годината са останали 294 дела. 

Сравнителният анализ на постъпленията от граждански дела в 

РС - Дупница сочи, че след значително увеличение през 2018г. на дела от този 

вид, е налице трайна тенденция към плавно намаляване на постъпленията 

през отчетната година. 

Наблюдава се трайна тенденция към увеличение на относителния дял 

на приключваните дела в рамките на около 64 - 75%, като през 2020г. е най- 

висок броя на свършените дела, както и е налице чувствително намаление на 

несвършените в края на отчетния период дела. Това следва да се отчете като 

много добър атестат за работата на съдиите от ГО. 

Постъпления по видове дела. 

Основна причина за съществената динамика при броя на образуваните 

дела по установителни искове по чл.422 ГПК през последните години са 

непоследователните законодателни изменения: до 2017 г. съдът указваше на 

заявителя възможността да предяви такъв иск единствено при подадено от 

длъжника възражение; с измененията в чл.415 ГПК, обн. в ДВ, бр. 86 от 2017 г., 

се въведе даването на такова указание винаги, когато заповедта за 

изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл.47, ал.5 ГПК /това 

доведе до съществен ръст на този вид дела/; с измененията, обн. в ДВ, бр. 100 

от 2019 г. в чл.415, ал.1, т.2 ГПК бяха въведени допълнителни условия, 

значително ограничаващи случаите на даване на указание за предявяване на 

иск, което обуславя и последвалия отчетлив спад в новообразуваните 

производства. 

Налице е намаление в образуваните производства по Семейния кодекс 

/259 бр. при 290 бр. за 2021г. и 257 бр. през 2019г./, на образуваните дела по 

облигационни искове /91 бр. при 114 бр. за 2020г. и 93 бр. за 2019г./. и на 

исковите производства по Кодекса на труда /15 бр. при 35 бр. дела по КТ за 

2020 г. и 38 бр. за 2019г./. 
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Значително увеличение е налице при делбените производства и 

исковете по ЗН – 39 бр., при 21 бр. за 2020 г. и 25 бр. за 2019 г.  

Значително са се увеличили и делата по Закона за защита от домашното 

насилие: 38 бр. при 25 бр. за 2020 г. и 27 бр. за 2019 г. 

Значително е и увеличението при вещните искове – новообразуваните 

дела са 44 бр. при 27 бр. за 2020 г. и 26 бр. за 2019 г. 

 Срокове за разглеждане на делата 

През 2021г. по отношение на 19 от несвършените през периода 

граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3 години от първото образуване на 

делото, по 3 дела – от 3 до 5 години, няма несвършени дела над 5 години. От 

необявените за решени дела няма дела с необявени решения над 3 месеца. 

През 2020г. по отношение на 23 от несвършените през периода 

граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3 години от първото образуване на 

делото, по 5 дела – от 3 до 5 години, по 5 – над 5 години. От необявените за 

решени дела няма дела с необявени решения над 3 месеца. 

През 2019г. по отношение на 27 от несвършените през периода 

граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3 години от първото образуване на 

делото, по 3 дела – от 3 до 5 години, по 5 - над 5 години. От необявените за 

решени дела няма дела с необявени решения над 3 месеца 

5.2. Производства по Глава ХХХVІІ ГПК – Заповедно производство 

Година Пост. Висящи Общо Свърш. % 3 мес. % Несв. 

2021 1722      5 1727 1721 99,6% 1718 100% 6 

2020 1424      2 1426 1421 99,8% 1421 100% 5 

2019 1771 1 1772 1770 99,9% 1770 100% 2 

През отчетната 2021г. в РС - Дупница са образувани 1722 броя дела по 

реда на член 410 и 417 от ГПК, като през годината съдът ги е разглеждал с 
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останали несвършени в края на 2020г. 5 дела. От  всички стоящи за 

разглеждане 1727 дела, съдът е успял да свърши 1718 - 99,6%, всички в 3-

месечен срок. 

През 2020г. в РС - Дупница са образувани 1424 броя дела по реда на 

член 410 и 417 от ГПК, като през годината съдът ги е разглеждал с останали 

несвършени в края на 2019г. 2 дела. От  всички стоящи за разглеждане 1426 

дела, съдът е успял да свърши 1421 - 99,8%, всички в 3-месечен срок. 

През 2019г. са образувани 1771 броя дела по реда на член 410 и 417 от 

ГПК, като през годината съдът ги е разглеждал с останали несвършени в края 

на 2018г. 1 дело. От всички стоящи за разглеждане 1772 дела, съдът е успял 

да свърши 1770 - 99,8%, всички в 3-месечен срок. 

След значителното намаление от 347 броя през 2020г. през 2021 г. се 

наблюдава значително увеличение  със 302 броя дела. Възможен фактор за 

увеличените постъпления на заповедни производства през 2021 г. в сравнение 

с 2020 г. са отпадналите ограничения със Закона за мерките и действията по 

време на извънредното положение за извършване на изпълнителни действия 

от съдебните изпълнители. По правило огромният брой от делата се 

приключват през годината, при това почти изцяло в 3-месечен срок. Очевидно 

е, че тези производства по начало не представляват особена трудност, но 

значителният им брой затруднява работата както на съдиите, така и на 

съответните съдебни служители. 

5.3. Производства по Глава ХХV ГПК – Бързо производство 

Година Пост. Висящи Общо Свърш. % 3 мес. % Несв. 

2021 24 5 29 23 80% 18 78% 6 

2020 24 0 24 19 79% 16 84% 5 

2019 9 5 14 14 100% 13 93% 0 

През отчетната 2021г. в РС - Дупница са образувани 24 дела по чл. 310 

ГПК, от предходен период има 5 висящи дела. От общо стоящи за разглеждане 
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29 дела са свършени 18 – 80%. Броят на свършените в 3 - месечен срок дела е 

18 - 83%, като несвършени в края на периода са дела. 

През отчетната 2020г. в РС - Дупница са образувани 24 дела по чл. 310 

ГПК, от предходен период няма висящи дела. От общо стоящи за разглеждане 

24 дела са свършени 14 – 79%. Броят на свършените в 3 - месечен срок дела е 

16 - 84%, като несвършени в края на периода са 5 дела. 

През 2019г. са образувани 9 дела по чл. 310 ГПК, които е следвало да 

бъдат разгледани заедно с останалите несвършени в края на 2018 г. 5 дела. От 

общо стоящи за разглеждане 14 дела са свършени 14 – 100%. Броят на 

свършените в 3-месечен срок дела е 13 - 92%, като няма несвършени в края на 

периода 5 дела. 

6. Бюро за съдимост 

Броят на издадените свидетелства за съдимост се увеличава: през 2021 

г. са издадени  3 638 бр.,  в сравнение с 2020 г. -  3473 бр., при 4702 бр. за 2019 

г.  

През 2021 г. са издадени 1748 бр. справки за съдимост за нуждите на 

разследващите органи и са съставени 261 броя бюлетини за съдимост. 

7. Съдебно изпълнителна служба 

През 2021 г. са постъпили 372 бр. изпълнителни дела; несвършените от 

минал период в началото на отчетния период са били 2168 бр. дела или общо 

на производство са били 2540 бр. дела. През 2020 г. са постъпили427 бр.- 

дела, а през 2019 г.- 274 бр. 

Сравнителният анализ на постъпленията през трите последователни 

години сочи, че през настоящата отчетна година е намалял броят на 

новообразуваните изпълнителни дела в сравнение с 2020 г. , като са повече от 

образуваните през 2019 г.  
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Размерът на дължимите суми по делата /недовършени от предходен 

период и новообразувани такива/ през 2021 г. е 4 607 627, 97 лв.; през 2020 г. е 

бил 4 370 886, 22 лв.; през 2019 г. е бил 5 118 542, 45 лв., т.е. е налице 

неголямо увеличение в сравнение с 2020 г. 

През 2021 г. са свършени /прекратени/ 307 бр. дела, от които 153 бр. 

чрез реализиране на вземането, 151 бр. прекратени по други причини и 3 бр. 

изпратени на друг съдебен изпълнител.  

Анализът на свършените изпълнителни дела сочи, че броят на 

свършените дела през 2021 г. е по-висок от този през 2020 г. /234 бр./ и е 

близък до броя свършени изпълнителни дела през 2019 г. /322 бр./ 

През 2020 г. са събрани 559 936, 90 лв. Сумите по прекратените 

изпълнителни дела по други причини /изпращане на друг СИ, давност и др./ са 

в размер на 1 571 134 лв.; останали несъбрани в края на отчетния период са 2 

519 247, 07 лв. 

8. Съдия по вписванията 

През 2021 г. съдията по вписвания е извършил 4222 бр. вписвания и е 

постановил 13 откази за вписване. 

През 2020 г. са извършени 4958 бр. вписвания, а през 2019 г. са 

извършени 5938 бр. вписвания, т.е. броят на вписванията през отчетния 

период е намалял в сравнение с предходните две години. 
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IX. АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА РАЙОНЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ  

1. Кадрова обезпеченост и административно ръководство 
 

По щатно разписание в Кюстендилския районен съд (КнРС) има 14 

щатни бройки за съдии, съдии-изпълнители и съдии по вписванията, от които 

10 съдии, 2 - държавни съдебни изпълнители и 2 - съдии по вписванията.  

През целия отчетен период съдът работи в намален съдийски състав. 

Една щатна бройка за съдия е незаета, един съдия е в отпуск за отглеждане на 

малко дете и един съдия е командирован в Административен съд - Кюстендил, 

считано от 04.02.2019 г. 

По щатно разписание в КнРС има 35 броя съдебни служители - съдебен 

администратор, 2 бр. съдебни помощника, служител „Човешки ресурси“, главен 

счетоводител, системен администратор, съдебен статистик, 9 бр. съдебен 

секретар, 9 бр. съдебен деловодител, от които 1 бр. съдебен деловодител, той 

и съдебен статистик, деловодител в бюро съдимост, деловодител съдебно-

изпълнителна служба, съдебен архивар, касиер, 3 бр. чистач-хигиенисти и 4 бр. 

разносвачи на призовки и съдебни книжа.  

Съотношението на магистратите към съдебната администрация е 

1 към 2,85. 

През 2021г. Районен съд - Кюстендил се ръководеше от 

административен ръководител-председател, в лицето на съдия 

Мая Миленкова. Същата е И.Ф. тази длъжност от 05.04.2021 г. 

Заместник-председател на съда бе съдия Николай Николов.  
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2. Сграден фонд 

Както бе посочено в началото на отчетния доклад, 

Районен съд - Кюстендил се помещава в Съдебна палата - гр.Кюстендил, 

заедно с Окръжен съд - Кюстендил.  

По отношение на техническото оборудване - периодично, при финансова 

възможност са предприемани действия по обновяването му. През 2020- 2021 г. 

година е извършена подмяна на голяма част от компютърните конфигурации и 

периферни устройства, което обновяване е изключително важно с оглед 

внедряването на ЕИСС.  

3. Движение на делата в Районен съд – Кюстендил 

3.1. Брой дела за разглеждане и брой приключили дела от всички 

категории 

Година 
Висящ

и 
Постъп

или 
Общо 

Прикл
ючили 

% 
В 3 

месече
н срок 

% 
Неприк
лючил

и 

2021 691 4164 4855 4313 88,84% 3717 86,18% 542 

2020 586 4052 4638 3947 85,10% 3416 86,55% 691 

2019 588 4525 5113 4527 88,54% 3879 85,69% 586 

 

През 2021 г. в съда са разгледани 4855 дела, от които несвършени 691 

дела и 4164 постъпили дела. Свършени са 4313 дела – 88,84%, като от тях  

3717 дела в 3–месечния срок, което съставлява 86,18%. Със съдебен акт по 

същество са приключени 3596 дела – 60,19%, като в края на отчетния период 

са останали несвършени 542 дела. 

През 2020г. в съда са разгледани 4638 дела, от които несвършени 586 

дела и 4052 постъпили дела. Свършени са 3947 дела – 85,10%, като от тях 

3416 дела в 3-месечния срок, което съставлява 86,55%. Със съдебен акт по 
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същество са приключени 3345 дела – 84,75%, като в края на отчетния период 

са останали несвършени 691 дела. 

През 2019г. в съда са разгледани 5113 дела, от които несвършени 588 

дела и 4525 постъпили дела. Свършени са 4527 дела – 88,54%, като от тях 

3879 дела в 3-месечния срок, което съставлява 85,69%. Със съдебен акт по 

същество са приключени 3934 дела – 86,90%, като в края на отчетния период 

са останали несвършени 586 дела. 

Общият процент на приключените в 3-месечен срок дела е много висок, 

но това се дължи основно на спазването на предписаните кратки процесуални 

срокове (3-дневен) за постановяване на актовете по производствата по чл.410 

и чл.417 ГПК, спазвани стриктно. Кратки процесуални срокове за приключване 

на делата са предвидени и по чл. 78"а", ал.1 НК, чл.243-244 НПК и други. 

Към 31.12.2021г. броят на неприключилите дела, образувани в 

Районен съд-Кюстендил преди 01.01.2017г. e както следва: 

1. Наказателни дела – всички дела образувани преди 01.01.2017.са 

приключени. 

2. Граждански дела – 1бр.е което е делба 

Сравнителната статистическа таблица за последните три отчетни 

периода сочи, че постъпленията на делата относително се запазва, с 

изключение на 2019г., когато са постъпили с 473 дела повече спрямо 2020г. и 

361 дела, спрямо 2021г. Наблюдава се намаление на броя на висящите в края 

на периода.  

Налице е леко увеличение на постъпленията през 2021г. спрямо 

останалите години, увеличен е броя на свършените дела, запазва ес високата 

тенденция  към приключване на делата в 3- месечен срок и чувствително 

намаление на несвършените  в края на периода. Тези обстоятелства, 

съпоставени с това, че през цялата година съдът работи в намален съдийски 

състав  дава основание за обща много добра оценка за дейността на съда 
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3.2 Натовареност на съдиите от Районен съд - Кюстендил  

Натовареността по щат спрямо всички дела за разглеждане за отчетния 

период е 40,46 дела, а спрямо приключените дела – 35,94 дела.  

Натовареността на гражданските съдии спрямо делата за разглеждане 

по щат е 50,97 дела, а спрямо приключените – 44,53 дела. Съответно в 

наказателно отделение показателите са 29,95 дела и 27,35 дела.  

Действителната натовареност на съдиите за отработените 85 

човекомесеца, спрямо делата за разглеждане за отчетния период е 57,12 дела, 

а спрямо приключените – 50,74 дела.  

 

Год
ина 

Щатна 
натовареност 

Щатна 
натовареност – 

граждански 
съдии 

Щатна 
натовареност – 

наказателни 
съдии 

Действителна 
натовареност 

Постъ
пили 
дела 

Приклю
чили 
дела 

Постъ
пили 
дела 

Приклю
чили 
дела 

Постъ
пили 
дела 

Приклю
чили 
дела 

Постъ
пили 
дела 

Приклю
чили 
дела 

2021 40,46 35,94 50,97 44,53 29,95 27,35 57,12 50,74 

2020 38,65 32,89 47,25 40,07 30,05 25,72 52,70 44,85 

2019 42,61 37,73 50,45 45,05 34,77 30,40 60,15 53,26 

 

Действителна натовареност по отделения: 

 
Наказателно отделение: 

За 2021 г. натовареността спрямо наказателните дела за разглеждане е 

41,79 дела месечно спрямо делата за разглеждане и 38,16 дела спрямо 

приключените.  

За 2020 г. натовареността спрямо наказателните дела за разглеждане е 

37,56 дела месечно спрямо делата за разглеждане и 32,15 дела спрямо 

приключените.  
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За 2019 г. натовареността спрямо наказателните дела за разглеждане е 

43,46 дела месечно спрямо делата за разглеждане и 38,00 дела спрямо 

приключените.  

Гражданско отделение: 

За 2021 г. натовареността спрямо гражданските дела за разглеждане  е 

72,80 дела месечно спрямо делата за разглеждане и 63,62 дела спрямо 

приключените.  

За 2020 г. натовареността спрямо гражданските дела за разглеждане е 

70,88 дела месечно спрямо делата за разглеждане и 60,10 дела спрямо 

приключените.  

За 2019 г. натовареността спрямо гражданските дела за разглеждане е 

81,81 дела месечно спрямо делата за разглеждане и 73,05 дела спрямо 

приключените. 

4. Наказателни дела 
 
4.1. Разгледани наказателни дела – общо 

 
 

През 2021 г. в съда са разгледани 1797 наказателни дела, от които 

несвършени 260 дела и 1537 постъпили дела. Свършени са 1641 дела – 

249 262 260

1837 1541 1537

2019 г. - 2086 бр. 2020 г. - 1803 бр. 2021 г. - 1797 бр

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ПО ГОДИНИ

несвършени дела новообразувани
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91,32%%, като от тях 1308 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 79,71%. 

Със съдебен акт по същество са приключили 1331 дела - 81,11%, като в края 

на отчетния период са останали несвършени 156 дела. 

През 2020 г. в съда са разгледани 1803 наказателни дела, от които 

несвършени 262 дела и 1541 постъпили дела. Свършени са 1543 дела – 

85,58%, като от тях  1214 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 78,68%. 

Със съдебен акт по същество са приключили 1280 дела – 82,96%, като в края 

на отчетния период са останали несвършени 260 дела. 

През 2019 г. в съда са разгледани 2086 наказателни дела, от които 

несвършени 249 дела и 1837 постъпили дела. Свършени са 1824 дела – 

87,44%, като от тях 1467 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 80,43%. 

Със съдебен акт по същество са приключили 1543 дела – 84,59%, като в края 

на отчетния период са останали несвършени 262 дела. 

Сравнителната статистическа таблица за последните три отчетни 

периода сочи, че постъпленията на делата относително се запазва, с 

изключение на 2019г., когато са постъпили с 296 дела повече спрямо 2020 г. и 

300 дела, спрямо 2021г.  

Наблюдава се намаление на броя на висящите в края на периода и 

запазване на приключените в тримесечния срок дела. 

4.2. Наказателни дела от общ характер 

 

Година Висящи 
Постъ-
пили 

Общо 
Приклю-

чили 
% 

В 
3-месе-

чен срок 
% 

Непри-
ключили 

2021 95 223 318 257 80,82% 170 66,15% 61 

2020 72 249 321 226 70,40% 143 63,27% 95 

2019 76 232 308 236 76,62% 157 66,53% 72 
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През 2021 г. в съда са разгледани 318 НОХД, от които несвършени 95 

дела и 223 постъпили дела. Свършени са 257 дела – 80,82%, като от тях 170 

дела в 3-месечния срок, което съставлява 66,15%. Със съдебен акт по 

същество са приключили 54 дела – 21,01%, като в края на отчетния период са 

останали несвършени 61 дела. 

През 2020г. в съда са разгледани 321 НОХД, от които несвършени 72 

дела и 249 постъпили дела. Свършени са 226 дела – 70,40%, като от тях 143 

дела в 3-месечния срок, което съставлява 63,27%. Със съдебен акт по 

същество са приключили 47 дела – 20,79%, в края на отчетния период са 

останали несвършени 95 дела. 

През 2019г. в съда са разгледани 308 наказателни дела, от които 

несвършени 76 дела и 232 постъпили дела. Свършени са 236 дела – 76,62%, 

като от тях 157 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 66,53%. Със 

съдебен акт по същество са приключили 56 дела – 23,73%, в края на отчетния 

период са останали несвършени 72 дела. 

Постъпленията на делата относително се запазва през три годишния 

период, с изключение на постъпленията през 2020г., които са повече със 17 

дела спрямо 2019г. и 26 дела спрямо 2021г. Наблюдава се намаление на 

неприключилите дела в края на периода, чувствително увеличение на 

свършените дела,в  това число и в 3-месечен срок и намаляване на 

несвършените. 

Прекратени и с одобрено споразумение: 

През 2021г. са прекратени и с одобрено споразумение 203 дела или 

78,99% от свършените дела. 

През 2020г. са прекратени и с одобрено споразумение 179 дела или 

76,20% от свършените дела. 

През 2019г. са прекратени и с одобрено споразумение 180 дела или 

76,27% от свършените дела. 
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Върнати за доразследване дела: 

През 2021г. от общо постъпили 223 НОХД, 4 – 1,79% са върнати на 

прокурора за доразследване, както и 1 дело по чл. 78А НК.  

През 2020г. от общо постъпили 249 НОХД, 2 – 0,80% са върнати на 

прокурора за доразследване, както и 1 дело по чл.78А НК. 

През 2019г. от общо постъпили 232 НОХД, 4 – 1,72% са върнати на 

прокурора за доразследване. Няма върнати дела по чл. 78А НК. 

Постъпленията по видове за 2021г. са както следва: 

За извършване на общоопасни престъпления – 115 бр. или 51,57%, от 

тях състави на придобиване и държане на наркотични вещества – 35 бр. 

За извършване на престъпления против собствеността – 39 бр. или 

17,49%. 

За извършване на престъпления против личността – 9 бр. или 4,04%. 

За извършване на престъпления против стопанството – 11бр. или 4,93%. 

За извършване на престъпления против брака, семейството и 

младежта – 8 бр. или 3,59%. 

За извършване на престъпления против дейността на държавни органи, 

обществени организации и лица изпълняващи публични функции – 29 бр. или 

13,00%. 

За извършване на документни престъпления – 9 бр. или 4,04%. 

За извършване на престъпления против реда и общественото 

спокойствие – 3 бр. или 1,35%. 

Дела със значим обществен интерес. 
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За отчетния период от делата със значим обществен интерес, са 

разглеждани следните видове дела по глави: 

Глава VII - Престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната системи - няма останали от предходния период и 

новообразувани дела. 

Глава VIII - Чл.280 НК – няма останали от предходния период и 

новообразувани дела. 

Глава IX – Документни престъпления - 12 дела за разглеждане, от които 

9 новообразувани. Приключени са производствата по 11 дела – 2 с присъда и 9 

със споразумение. В З-месечен срок са приключени 9 дела. 

Осъдените 11 лица с наложени наказания, както следва: 

8 лица – лишаване от свобода до 1 година , изпълнението на което на 

основание чл.66, ал.1 от НК е отложено; 

3 лица – наложено наказание „пробация“; 

Глава XI - чл. 354 и сл. НК - 47 дела за разглеждане, от които 35 

новообразувани, а са приключени 43 дела, по 6 от които е постановена 

присъда и по 37 дела е постигнато споразумение за прекратяване на 

наказателното производство. В З-месечен срок са приключени 33 дела.  

Осъдени 43 лица,  с наложени наказания , както следва: 

8 лица - с наложено наказание "глоба"; 

1 лице – оправдано; 

14 лица – лишаване от свобода до 1 година, изпълнението на което на 

основание чл.66, ал.1 от НК е отложено; 
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2 лица – лишаване от свобода до 3 години, изпълнението на което на 

основание чл.66, ал.1 от НК е отложено; 

17 лица – лишаване от свобода до 1 година; 

1 лице - лишаване от свобода до 3 години; 

В настоящия доклад изготвилият го изтъква мнението си, че трябва 

внимателен подход при индивидуализацията на наказанията по глава XI от НК, 

както при постановяването на присъда, така и при одобряването на 

споразумение за прекратяване на наказателното производство. 

Относителен дял на осъдителните присъди, спрямо внесените 
прокурорски актове. 

През отчетния период са приключвани НОХД от предходните години, по 

част от внесените обвинителни актове производствата по делата са 

приключили със споразумения,  по 54 дела е постановена присъда- както и по 5 

НОХД, по които е постановена оправдателна присъда, по 49 дела е 

постановена осъдителна присъда.  Приключените с присъди  дела в процентно 

отношение към постъпилите 223 дела представляват 21,97%, към всички 318 

дела за разглеждане– 15,41%, а спрямо приключените 257 дела съответно – 

19,06%. Следва да се вземе в предвид обаче и това, че по 194 дела (61,01% от 

делата за разглеждане, 87,00% от постъпилите дела и 75,49% от 

приключилите) производствата са приключили със споразумение за 

прекратяване на наказателното производство, представляващо практически 

влязла в сила присъда, при което общият брой на осъдителните присъди 

възлиза на 243 броя, представляващи 76,41% от делата за разглеждане и 

94,55% от приключените дела. 

Брой, конкретизация и причини за оправдателните присъди. 

През отчетния период са постановени 5 оправдателни присъди, които са 

протестирани, като 1 е потвърдена, 1 е отменена и 3 са без резултат. 
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Оправдателните присъди са постановявани за престъпления по глави V 

и XI от НК. 

За постановяването на оправдателните присъди причините се състоят 

основно в това, че на фаза досъдебно и съдебно производство събраните 

доказателства и/или липсата на такива са довели като резултат до 

незаконосъобразна преценка на прокурора за съставомерността на деянието, 

респективно въобще до наличието на престъпно деяние, което е довело до 

постановяване на оправдателна присъда.  

4.3. Наказателни дела от частен характер 

 

Година 
Висящ

и 
Постъп

или 
Общо 

Прикл
ючили 

% 
В 3 

месече
н срок 

% 
Неприк
лючил

и 

2021 17 8 25 20 80,00% 5 25,00% 5 

2020 9 19 28 11 39,29% 1 9,09% 17 

2019 12 21 33 24 72,73% 8 33,33% 9 

 

През 2021г. в съда са разгледани 25 НЧХД, от които несвършени 17 дела 

и 8 постъпили дела. Свършени са 20 дела – 80,00%, като от тях 5 дела в 3 – 

месечния срок, което съставлява 25,00%. Със съдебен акт по същество са 

приключили 13 дела – 65,00%, като в края на отчетния период са останали 

несвършени 5 дела. 

През 2020г. в съда са разгледани 28 НЧХД, от които несвършени 9 дела 

и 19 постъпили дела. Свършени са 11 дела – 39,29%, като от тях 1 дело в 

3-месечния срок, което съставлява 9,09%. Със съдебен акт по същество са 

приключили 6 дела – 54,55%, като в края на отчетния период са останали 

несвършени 17 дела. 

През 2019г. в съда са разгледани 33 НЧХД, от които несвършени 12 дела 

и 21 постъпили дела. Свършени са 24 дела – 72,73%, като от тях 8 дела в 3–
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месечния срок, което съставлява 33,33%. Със съдебен акт по същество са 

приключили 7 дела – 29,17%, като в края на отчетния период са останали 

несвършени 9 дела. 

Като много добър показател за работата на наказателните съдии се 

отчита високия процент свършени от този вид дела. Постъпленията на делата 

от този вид намаляват, както и останалите неприключили в края на периода. 

4.4. Наказателноадминистративен характер дела по чл. 78а НК 

 
 

Година 
Висящ

и 
Постъп

или 
Общо 

Прикл
ючили 

% 
В 3 

месече
н срок 

% 
Неприк
лючил

и 

2021 13 40 53 48 90,57% 35 72,92% 5 

2020 30 71 101 88 87,13% 55 62,50% 13 

2019 15 93 108 78 72,22% 55 70,51% 30 

 

През 2021 г. в съда са разгледани 53 АНД по чл. 78а НК, от които 

несвършени 13 дела и 40 постъпили дела. Свършени са 48 дела – 90,57%, като 

от тях 35 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 72,92%. Със съдебен акт 

по същество са свършени 47 дела 97,92%, като в края на отчетния период са 

останали несвършени 5 дела. 

През 2020 г. в съда са разгледани 101 АНД по чл. 78а НК, от които 

несвършени 30 дела и 71 постъпили дела. Свършени са 88 дела – 87,13%, като 

от тях  55 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 62,50%. Със съдебн акт 

по същество са свършени 87 дела - 98,86%, като в края на отчетния период са 

останали несвършени 13 дела. 

През 2019 г. в съда са разгледани 108 АНД по чл. 78а НК, от които 

несвършени 15 дела и 93 постъпили дела. Свършени са 78 дела – 72,22%, като 

от тях  55 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 70,51%. Със съдебен акт 
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по същество са приключили 77 дела – 98,72%, като в края на отчетния период 

са останали несвършени 30 дела. 

Наблюдава се тенденция на намаляване на постъпленията от този вид 

дела, като през 2021 г. постъплението им е с почти с 50,00% спрямо 

предходните 2020 г. и 2019 г., както и останалите неприключили в края на 

периода. В замяна на това са подобрени показателите по отношение на 

тяхното приключване. 

4.5. Частни наказателни дела, в т.ч. и разпити 

 

Година Висящи 
Постъ-
пили 

Общо 
Приклю-

чили 
% 

В 
3-месе-

чен срок 
% 

Непри-
ключили 

2021 17 952 969 966 99,69% 956 98,96% 3 

2020 11 914 925 908 98,16% 899 99,01% 17 

2019 16 1104 1120 1109 99,02% 1094 98,65% 11 

 

През 2021 г. в съда са разгледани 969 ЧНД, от които несвършени 17 

дела и 952 постъпили дела. Свършени са 966 дела – 99,69%%, като от тях 956 

дела в 3 – месечния срок, което съставлява 98,96%. Със съдебен акт по 

същество са приключени 922 дела, като в края на отчетния период са останали 

несвършени 3 дела. 

През 2020 г. в съда са разгледани 925 ЧНД, от които несвършени 11 

дела и 914 постъпили дела. Свършени са 908 дела – 98,16%, като от тях  899 

дела в 3 – месечния срок, което съставлява 99,01%. Със съдебен акт по 

същество са приключени 878 дела, като в края на отчетния период са останали 

несвършени 17 дела. 

През 2019 г. в съда са разгледани 1120 ЧНД, от които несвършени 16 

дела и 1104 постъпили дела. Свършени са 1109 дела – 99,02%, като от тях  

1094 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 98,65%. Със съдебен акт по 
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същество са приключили 1084 дела, като в края на отчетния период са 

останали несвършени 11 дела. 

Постъпленията от този вид дела относително се запазва, с изключение 

на постъпленията през 2019 г., които са повече с 190 дела спрямо 2020 г. и 152 

дела спрямо 2021 г.  

4.6. Административно наказателен характер дела по ЗАНН 

 

Година Висящи 
Постъпи

ли 
Общо 

Приклю-
чили 

% 
В 

3-месе-
чен срок 

% 
Непри-

ключили 

2021 118 314 432 350 81,02% 142 40,57% 82 

2020 140 288 428 310 72,43% 116 37,42% 118 

2019 130 387 517 377 72,92% 153 40,58% 140 

 

През 2021 г. в съда са разгледани 432 наказателни дела, от които 

несвършени 118 дела и 314 постъпили дела. Свършени са 350 дела – 

81,02%%, като от тях 142 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 40,57%%. 

Със съдебен акт по същество са свършени 295 дела – 84,29%, като в края на 

отчетния период са останали несвършени 82 дела. 

През 2020 г. в съда са разгледани 428 АНД по ЗАНН, от които 

несвършени 140 дела и 288 постъпили дела. Свършени са 310 дела – 72,43%, 

като от тях  116 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 37,42%. Със 

съдебен акт по същество са приключили 262 дела – 84,52%, като в края на 

отчетния период са останали несвършени 118 дела. 

През 2019 г. в съда са разгледани 517 АНД по ЗАНН, от които 

несвършени 130 дела и 387 постъпили дела. Свършени са 377 дела – 72,92%, 

като от тях  153 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 40,58%. Със 

съдебен акт по същество са приключили 319 дела – 84,62%, като в края на 

отчетния период са останали несвършени 140 дела. 
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Постъпленията от този вид дела относително се запазва, с изключение 

на постъпленията през 2020 г., които са по-малко с 99 дела спрямо 2019 г. и 26 

дела спрямо 2021 г.  

От вида АНД най-голям е броят на разгледаните наказателно-

административни дела по приложението на Закона за движение по пътищата, в 

т.ч. КАТ – 117 дела, Закон за МВР – 63 дела, по Закона за митниците – 7 дела, 

НАП – 26 дела и Общини – 14 дела, а по приложението на други закони, 

предвиждащи налагането на административни наказания – 205 дела. 

 
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ПО ГОДИНИ И ПО ВИДОВЕ ПОСТЪПИЛИ 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 
 

 
 

4.7. Структура на наказателната престъпност 

През 2021 г. са съдени 259 лица, от които осъдени са общо 254 лица, в 

т.ч. 1 непълнолетно лице, а са оправдани 5 лица – 1,97%. Наказание 

„лишаване от свобода“ до 3 години е наложено на 209 лица, като по отношение 

на 140 от тях е приложен чл. 66, ал. 1 от НК. Няма наложено наказание 

„лишаване от свобода“ от 3 до 15 години. На 13 лица е наложено наказание 

„глоба“, на 26 - „пробация“ и на 6 лица наложено друго наказание. Броят на 

осъдените по споразумение лица е 187. 

През 2020 г. са съдени 233 лица, от които осъдени са общо 227 лица, 

няма непълнолетни. Оправдани са 6 лица – 2,64%. Наказание „лишаване от 
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свобода“ до 3 години е наложено на 163 лица, като по отношение на 122 от тях 

е приложен чл. 66, ал. 1 от НК. Наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 15  

години е наложено  на 1 лице, на 15 е наложено наказание „глоба“, на 43 - 

„пробация“ и на 5 лица наложено друго наказание. Броят на осъдените по 

споразумение лица е 168. 

През 2019 г. са съдени 251 лица, от които осъдени са общо 249 лица, в 

т.ч. 1 непълнолетно лице. Оправдани са 2 лица – 0,80%. Наказание „лишаване 

от свобода“ до 3 години  е наложено на 188 лица, като по отношение на 127 от 

тях е приложен чл. 66, ал. 1 от НК. Наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 15  

години е наложено  на 8 лица, на 17 е наложено наказание „глоба“, на 30 - 

„пробация“ и на 6 лица  наложено друго наказание. Броят на осъдените по 

споразумение лица е 189. 

 
4.8.Срокове за разглеждане на делата 

 

През 2021 г.  по отношение на 84 дела от несвършените през периода 

наказателни дела е изтекъл срок от 3 месеца от първото образуване на 

делото, по 37 – от 3 до 6 месеца, по 14 – от 6 месеца до 1 г. и по 21 – над 1 г. 

Няма дела с ненаписани мотиви с изтекъл 60-дневен срок, което следва да се 

отчете в позитивен аспект в работата на съдиите от НО. 

През 2020 г.  по отношение на 63 дела от несвършените през периода 

наказателни дела е изтекъл срок от 3 месеца от първото образуване на 

делото, по 45 – от 3 до 6 месеца, по 22 – от 6 месеца до 1 г. и по 29 – над 1 г. 

По отношение на 14 дела мотивите са изготвени след изтичане на 60-дневен 

срок. 

През 2019 г.  по отношение на 73 дела от несвършените през периода 

наказателни дела е изтекъл срок от 3 месеца от първото образуване на 

делото, по 19 – от 3 до 6 месеца, по 17 – от 6 месеца до 1 г. и по 17 – над 1 г. 

По отношение на 18 дела мотивите са изготвени след изтичане на 60-дневен 

срок. 
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4.9. Брой обжалвани и протестирани съдебни актове, резултати от 

инстанционен контрол по наказателни дела – общо 

 

 
 

Процентът на обжалваните актове по наказателни дела в отчетния 

период е незначително по-висок от предходната.  

През 2021г. са обжалвани 217 акта (2020 г.- 214, 2019 – 252), което 

съставлява 13,22% от свършените дела. През 2020 г. съотношението е 13,87 % 

от свършените дела и през 2019 г. 13,82% от свършените дела. Следва да се 

отбележи, че в бройката на обжалваните дела са включени дела, свършени 

както през отчетния период, така и в предходни периоди. 

От въззивен и инстанционен контрол през годината са върнати дела, 

разгледани и обжалвани през настоящия и предходни отчетни периоди, поради 

което няма как да се обобщят само за 2022 г., респ. да дадат реална оценка за 

работата на съда и на отделните съдии за периода. 

През отчетния период са върнати от инстанционен контрол 217 съдебни 

акта, от които потвърдени 141 – 64,98%, изменени – 20 – 9,22% и отменени – 

49 – 22,58%. Предвид наличната номенклатура на индексите за резултатите от 

инстанционен контрол, утвърдена от ВСС, индекс 3 се поставят при отмяна на 

съдебни актове по обективни причини. Поради това, броят на изцяло 

217

141

20
49

214

124

15
47

252

179

19
51

Обжалвани Потвърдени Изменени Отменени
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отменените актове е неточен като 49 показател, тъй като в него са включени и 

отменените съдебни актове,поради обективни причини.  

Резултатите от инстанционния контрол са отразени в частта за ОС -

 Кюстендил. 

  

5. Граждански дела, разглеждани от Районен съд – Кюстендил 
 
5.1. Разгледани граждански дела – общо 

 
 

През 2021 г. в съда са разгледани 3058 граждански дела, от които 

несвършени 431 дела и 2627 постъпили дела. Свършени са 2672 дела – 

87,38%, като от тях 2409 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 90,16%. 

Със съдебен акт по същество са приключили 2265 дела – 87,77%, като в края 

на отчетния период са останали несвършени 386 дела. 

През 2020 г. в съда са разгледани 2835 граждански дела, от които 

несвършени 324 дела и 2511 постъпили дела. Свършени са 2404 дела – 

84,80%, като от тях  2202 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 91,60%. 

Със съдебен акт по същество са приключили 2065 – 8590%, като в края на 

отчетния период са останали несвършени 431 дела. 

339 324 431

2688 2511
2627

2019г. - 3027 бр. 2020г. - 2835 бр. 2021г. - 3058 бр.

Сравнителен анализ по години

несвършени дела новообразувани
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През 2019 г. в съда са разгледани 3027 граждански дела, от които 

несвършени 339 дела и 2688 постъпили дела. Свършени са 2703 дела – 

89,30%, като от тях  2412 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 89,23%. 

Със съдебен акт по същество са приключили 2391 – 88,46%, като в  края на 

отчетния период са останали несвършени 324 дела. 

Постъпленията на делата отбелязват трайна устайчива тенденция през 

последните години- с малко намаление през 2020 г., като се  наблюдава 

намаление на несвършените в края на периода и запазване на около 90,00% 

на приключилите в  3-месечния срок.  

Следва да се отбележи, че производството по 124 дела е спряно до 

постановяване на Решение по образувано дело № С-262/20 на Европейския 

съд в Люксембург.  

Предвид горепосочените данни следва да се даде положителна оценка 

на работата на съдиите от гражданско отделение. 

 
Брой прекратени граждански дела през 2021 г. 

Прекратено е производството по 407 граждански дела.  

Конкретните причини за прекратяване на производствата по 

гражданските дела са седем основни групи:  

1. Неотстраняване на нередовности в искови молби - 63 ;  

2. Неподаване в срок на искане за възобновяване на спряно производство по 

делото - 3;  

3. Оттегляне и отказ от предявени искове - 57;  

4. Изначална недопустимост на исковете - 3;  

5. Спогодба - 26;  

6. Изпратени по подсъдност - 17; 

7. Други (липса на правен интерес, неявяване лично в с.з. по СК, общо 

съгласие на страните, неизпълнение съдебна поръчка и други) – 86 дела. 
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По 152 дела от тези по чл. 410 и чл. 417 ГПК, производството е 

прекратено, от които 110 са изпратени по подсъдност, а по останалите 42 дела  

причините са следните - непредявен иск след подадено възражение от 

длъжника и поради смърт на длъжника, настъпила преди подаване на 

заявлението и неотстраняване на указания на съда. 

5.2. Граждански дела по общия ред 

 

Година Висящи 
Постъ-
пили 

Общо 
Приклю-

чили 
% 

В 
3-месе-

чен срок 
% 

Непри-
ключили 

2021 387 541 928 575 61,96% 339 58,96% 353 

2020 289 586 875 488 55,77% 312 63,93% 387 

2019 305 558 863 574 66,51% 307 53,48% 289 

 

През 2021 г. в съда са разгледани 928 граждански дела по общия ред, от 

които несвършени 387 дела и 541 постъпили дела. Свършени са 575 дела – 

61,96%, като от тях  339 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 58,96%. 

Със съдебен акт по същество са приключили 393 дела – 68,34%, като  в края 

на отчетния период са останали несвършени 353 дела. 

През 2020 г. в съда са разгледани 875 граждански дела по общия ред, от 

които несвършени 289 дела и 586 постъпили дела. Свършени са 488 дела – 

55,77%, като от тях  312 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 63,93%. 

Със съдебен акт по същество са приключили 349 дела – 71,52%, като в края на 

отчетния период са останали несвършени 387 дела. 

През 2019 г. в съда са разгледани 863 граждански дела по общия ред, от 

които несвършени 305 дела и 558 постъпили дела. Свършени са 574 дела – 

66,51%, като от тях 307 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 53,48%. 

Със съдебен акт са приключили 404 дела 70,38%, като в края на отчетния 

период са останали несвършени 289 дела. 
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Постъпленията на този вид дела относително се запазва, като има малко 

увеличение на постъпленията през 2020 г. и малко увеличение на 

неприключилите за периода. 

Постъпленията по видове за 2021 г. са както следва: 

Искове по семейния кодекс – 219 бр. или 40,48%; 

Облигационни искове - 85 бр. или 15,71%; 

Вещни искове - 29 бр. или 5,36%; 

Делби и искове по ЗН - 25 бр. или 4,62%; 

Установителни искове - 169 бр. или 31,24%; 

Искове по КТ – 14 бр. или 2,59%. 

5.3. Бързи производства по чл. 310 ГПК 

 

Година Висящи 
Постъ-
пили 

Общо 
Приклю-

чили 
% 

В 
3-месе-

чен срок 
% 

Непри-
ключили 

2021 14 35 49 38 77,55% 30 78,95% 11 

2020 16 42 58 44 75,86% 35 79,55% 14 

2019 10 50 60 44 73,33 36 81,82% 16 

 

През 2021 г. в съда са разгледани 49 по реда на чл.310 ГПК, от които 

несвършени 14 дела и 35 постъпили дела. Свършени са 38 дела – 77,55%, като 

от тях 30 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 78,95%, в края на 

отчетния период са останали несвършени 11 дела. 

През 2020 г. в съда са разгледани 58 дела по реда на чл. 310 ГПК, от 

които несвършени 16 дела и 42 постъпили дела. Свършени са 44 дела – 
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75,86%, като от тях  35 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 79,55%, в 

края на отчетния период са останали несвършени 14 дела. 

През 2019г. в съда са разгледани 60 дела по реда на чл. 310 ГПК, от 

които несвършени 10 дела и 50 постъпили дела. Свършени са 44 

дела - 73,33%, като от тях 36 дела в 3-месечния срок, което съставлява 

81,82%, в края на отчетния период са останали несвършени 16 дела. 

Постъпленията от този вид дела намаляват през 2021г., както и 

несвършените в края на периода. 

5.4. Частни граждански дела 

 
 

Година Висящи 
Постъ-
пили 

Общо 
Приклю-

чили 
% 

В 
3-месе-

чен срок 
% 

Непри-
ключили 

2021 14 641 655 650 99,24% 638 98,15% 5 

2020 10 649 659 645 97,88% 635 98,45% 14 

2019 8 659 667 657 98,50% 652 99,24% 10 

 
 

През 2021 г. в съда са разгледани 655 ЧГД, от които несвършени 14 дела 

и 641 постъпили дела. Свършени са 650 дела – 99,24%, като от тях 638 дела в 

3-месечния срок, което съставлява 98,15%. Със съдебен акт по същество са 

приключили 598 дела – 92,00%, като в края на отчетния период са останали 

несвършени 5 дела. 

През 2020 г. в съда са разгледани 659 ЧГД, от които несвършени 10 дела 

и 649 постъпили дела. Свършени са 645 дела – 97,88%, като от тях 635 дела в 

3 – месечния срок, което съставлява 98,45%, в края на отчетния период са 

останали несвършени 14 дела. 

През 2019г. в съда са разгледани 667 ЧГД, от които несвършени 8 дела и 

657 постъпили дела. Свършени са 657 дела – 98,50%, като от тях 652 дела в 
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3-месечния срок, което съставлява 99,24%, в края на отчетния период са 

останали несвършени 10 дела. 

 

Постъпленията на делата относително се запазва, както и приключилите 

в тримесечния срок. 

5.5. Частни граждански дела – Заповедно производство (чл. 410 и чл. 417 

ГПК) 

Година Висящи 
Постъ-
пили 

Общо 
Приклю-

чили 
% 

В 
3-месе-

чен срок 
% 

Непри-
ключили 

2021 10 1402 1412 1397 98,94% 1397 
100,00

% 
15 

2020 1 1223 1224 1214 99,18% 1212 99,84% 10 

2019 6 1405 1411 1410 99,93% 1410 
100,00

% 
1 

 

През 2021 г. в съда са разгледани 1412 ЧГД – заповедни производства, 

от които несвършени 10 дела и 1402 постъпили дела. Свършени са 1397 дела 

– 98,94%, като от тях 1397 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 

100,00%. Със съдебен акт по същество са приключили 1245 дела – 89,12%, 

като в края на отчетния период са останали несвършени 15 дела. 

През 2020г. в съда са разгледани 1224 ЧГД – заповедни производства, 

от които несвършено 1 дело и 1223 постъпили дела. Свършени са 1214 дела – 

99,18%, като от тях 1212 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 99,84%. 

Със съдебен акт по същество са приключили 1075 дела – 88,55%, като в края 

на отчетния период са останали несвършени 10 дела. 

През 2019г. в съда са разгледани 1411 ЧГД – заповедни производства, 

от които несвършени 6 дела и 1405 постъпили дела. Свършени са 1410 дела – 

99,93%, като от тях 1410 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 100,00%. 

Със съдебен акт по същество са приключили 1327 – 94,11%, като в края на 

отчетния период е останало несвършено 1 дело. 
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Постъпленията на този вид дела се запазва в периода 2019г.–2021г. с 

изключение на 2020г., когато е налице намаление. Запазва се и високия 

процент на приключилите в 3-месечния срок, което се дължи на спазването на 

предписаните кратки процесуални срокове за постановяване на съдебните 

актове.  

5.6. Административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГ 

 

Година Висящи 
Постъ-
пили 

Общо 
Приклю-

чили 
% 

В 
3-месе-

чен срок 
% 

Непри-
ключили 

2021 6 7 13 11 84,62% 4 36,36% 2 

2020 8 11 19 13 68,42% 8 61,54% 6 

2019 9 15 24 16 66,67% 6 37,50% 8 

През 2021г. в съда са разгледани 13 административни дела, от които 

несвършени 6 дела и 7 постъпили дела. Свършени са 11 дела – 84,62%, като 

от тях 4 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 36,36%. Със съдебен акт 

по същество са приключили 6 дела – 54,55%, като в края на отчетния период 

са останали несвършени 2 дела. 

През 2020г. в съда са разгледани 19 административни дела, от които 

несвършени 8 дела и 11 постъпили дела. Свършени са 13 дела – 68,42%, като 

от тях 8 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 61,54%. Със съдебен акт 

по същество са приключили 8 дела – 61,54%, като в края на отчетния период 

са останали несвършени 6 дела. 

През 2019г. в съда са разгледани 24 административни дела, от които 

несвършени 9 дела и 15 постъпили дела. Свършени са 16 дела – 66,67%, като 

от тях 6 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 37,50%. Със съдебен акт 

по същество са приключили 9 дела – 56,25%, като в края на отчетния период 

са останали несвършени 8 дела. 

Постъпленията от този вид дела намаляват, както и неприключилите в 

края на периода. 
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5.7. Други граждански дела 

През 2021г. в съда е разгледано 1 дело, което е и постъпило през 

годината. Свършено е 1 дело – 100,00% - в 3 – месечния срок. В края на 

отчетния период няма несвършени дела. 

През 2020г. в съда са не са разглеждани други граждански дела. 

През 2019г. в съда са разгледани 2 дела, от които несвършено 1 дело и 

1 постъпило. Свършени са 2 дела – 100,00%, като от тях 1 дело в 3 – месечния 

срок, което съставлява 50,00%. В края на отчетния период няма несвършени  

дела. 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ПО ГОДИНИ И ПО ВИДОВЕ ПОСТЪПИЛИ 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 

 

 
 

5.8. Срокове за разглеждане на делата 

През 2021г. по отношение на 149 дела от несвършените през периода 

граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3г. от първото образуване на делото, 

по 8 – от 3 до 5г. и по 1 – над 5г.  

541

35

641

1402

7

1

586

42

649

1223

11

558

50

659

1405

15

1

Граждански дело по общи ред

Производства по чл. 310 ГПК

ЧГД

Заповедни производства

Административни дела

Други граждански дела

Сравнителен анализ по години

2019 - 2688 бр. 2020- 2511 бр. 2021 - 2627 бр.
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През 2020г. по отношение на 90 дела от несвършените през периода 

граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3г. от първото образуване на делото, 

по 4 – от 3 до 5г. и по 2 – над 5г.  

През 2019г. по отношение на 33 дела от несвършените през периода 

граждански дела е изтекъл срок от 1 до 3г. от първото образуване на делото и 

по 5 от 3 - 5г.  

5.9. Брой обжалвани съдебни актове, резултати от инстанционна 

проверка по граждански дела - общо. 

 

Процентът на обжалваните актове по граждански дела в отчетния 

период е значително по-нисък от предходната. 

През 2021г. са обжалвани 159 акта (2020 г.- 233, 2019 – 194), което 

съставлява 5,95% от свършените дела. В бройката на обжалваните дела са 

включени дела, свършени както през отчетния период, така и в предходни 

периоди. 

От инстанционен контрол през годината са върнати дела, разгледани и 

обжалвани през настоящия и предходни отчетни периоди, поради което няма 

как да се обобщят само за 2021г. 

159

82

27 21

233

59

34 34

194

118

10 18

Обжалвани Потвърдени Изменени Отменени и 
обезсилени

Сравнителен анализ по години
2021 2020 2019
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През отчетния период са върнати от инстанционен контрол 130 съдебни 

акт, от които потвърдени 82 – 63,08%, изменени – 27 – 20,77% и отменени и 

обезсилени – 21 – 16,15%. 

Резултатите от инстанционен контрол по отношение на граждански дела 

са отразени в доклада в частта за ОС - Кюстендил и може да се даде много 

високо оценка на качество на работа на съдиите, разглеждащи граждански 

дела.  

 

6. Бюро за съдимост 
 

В Бюрото за съдимост през 2021г. са издадени 3925 бр. свидетелства за 

съдимост. През 2020г. са издадени 2963 бр. свидетелства за съдимост, пpез 

2019г. - 3972 бр. свидетелства за съдимост. 

През 2021г. в Бюрото за съдимост са издадени 1463 справки за 

съдимост за нуждите на полиция, съд и прокуратура. През 2020г. са издадени 

1469 бр. справки, а през 2019г. – 1517 бр. справки. 

 

7. Съдебно изпълнение 
 

През 2021г. в Служба "Съдебно изпълнение" при Районен съд-

Кюстендил са постъпили 138 дела, през 2020г. са постъпили 102 дела, а през 

2019г. - 115 дела. 

Несвършените дела към 01.01.2021г. са 1441 дела., към 01.01.2020г. - 

1455 дела, а към 01.01.2019г. - 1714 дела. 
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8. Служба по вписванията 

През 2021г. съдия по вписванията при Районен съд-Кюстендил е 

извършил общо 4912 броя вписвания, в това число 136 броя ипотеки и 181 

броя възбрани. 

През 2020г. са извършени 4537 броя вписвания, от които 157 броя 

ипотеки и 151 броя възбрани, през 2019г. - 6196 броя вписвания, от които 171 

броя ипотеки и 183 броя възбрани. 

 
 
 
      
    Административен ръководител -  
    Председател на Окръжен съд - Кюстендил 
 


