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1. Въведение 

През последните месеци в правните среди и в българското общество с особено внимание се 

наблюдават действията на Висшия съдебен съвет (ВСС) относно реорганизацията на 

териториалното разположение на съдилищата в Република България, придобило публичност като 

„реформа на съдебната карта”. Безспорно това бе една от водещите цели на Стратегията за 

съдебна реформа 2014-2020 г.1. В този смисъл това начинание от компетентността на Съвета само 

по себе си бе възможност и за решаване в съвкупност на ключови проблеми за съдебната власт, 

свързани с неумелото провеждане на конкурсната дейност, неефективното разходване на 

бюджета, скъпата и зле организирана модернизация в областта на електронното правосъдие.  

С поредица действия съдийската колегия (СК) на ВСС избра т. нар. „Модел 4”, по който да бъде 

извършена промяната на съдебната карта на страната2. Тази дейност Съветът изпълни по проект 

„Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури 

и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, финансиран със средства от 

ЕС като само за последната фаза на ВСС бяха реално изплатени 346 587.59 лв. Накратко планът за 

действие на Съвета почива на разбирането за реорганизация на районните съдилища в страната 

чрез драстично стесняване на родовата им подсъдност за сметка на разширяване подсъдността на 

окръжните и апелативните съдилища. В този случай следва да бъдат закрити редица районни 

съдилища, в които не може да бъде запазена специализацията на съдиите и трансформирането 

им в териториални отделения към най-близкия съседен районен съд.  

Постигнатите на този етап резултати от страна на осмия състав на ВСС са повече от 

незадоволителни и основателно предизвикаха съпротива както в правните среди, така и сред 

местните общности, най-потърпевши от мерките за изпълнение на реорганизацията на съдебната 

карта. 

Усилията на Правната програма на ИПИ в тази специфична материя датират от 2019 г., когато 

имаше очаквания за съществен напредък по реформата на съдебната карта от страна на 

настоящия състав на ВСС по темата и затова тогава представихме първата част на това 

изследване3, в което зададохме основните критерии и очертахме предвидимите и настъпили 

впоследствие рискове. Целта ни бе да предложим обективни и приложими параметри, по които 

да бъде осъществена тази промяна.  

2. Критичен общ коментар на концепцията на Модел 4 

Предлагането на конкретен модел, по който да бъде извършена трансформацията на съдебната 

карта на страната предполагаше надграждане на свършеното от предишния седми състав на ВСС. 

Въпреки вътрешните противоречия между отделните членове, той остави добри резултати като 

                                                             
1 Специфична цел 4, 3.4.3 Оценка на ефективността на отделните структури на съдебната власт и реформа на съдебната 
карта. 
2
 Виж решения на СК на ВСС по протокол № 1/19.01.2021 г. и решение по протокол № 3/02.02.2021 г.  

3
 Съдебната карта. Опит за възобновяване на дебата. Правно изследване, част първа. ИПИ, София, 2019: 

https://ime.bg/var/images/5_Court_Map.pdf  

http://2020.eufunds.bg/bg/1/0/Project/FinancialInformation?contractId=IwpyI6fyBUY%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/1/0/Project/FinancialInformation?contractId=IwpyI6fyBUY%3D&isHistoric=False
https://ime.bg/var/images/5_Court_Map.pdf
https://ime.bg/var/images/5_Court_Map.pdf
https://ime.bg/var/images/5_Court_Map.pdf
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отправна точка за работа, в това число два съществени анализа4 и разработената и приложена на 

практика Система за изчисляване натовареността на съдилищата (СИНС).  Въпреки това към 

момента на представяне на резултатите от изпълнения от ВСС европроект и обвързването на 

реорганизацията на съдебната карта по Модел 4 се наблюдават редица особености: 

2.1. Липса на ясно дефинирана цел от страна на ВСС при прекрояване съдебната карта на 

страната  

Прочитът на обемните материали, представени от изпълнителя по обществената поръчка и 

последвалия от това Доклад, който представя Модел 4, оставят трайното убеждение за 

разрешаване на вътрешноведомствени за съдебната власт проблеми като „осигуряване на 

възможност за безусловна пълна специализация на съдиите в страната по основни правни 

материи и постигане на ефективно изравняване на натовареността в общите съдилища от една и 

съща инстанция“ (стр. 21 от Доклада по Модел 4). Предвид ясното и изрично обособяване на 

множество критерии от високо обществено значение както за юридическата общност, така и за 

местните общности, засегнати от една такава промяна, тази цел е неразбираема. Тя би могла да 

бъде постигната чрез рутинната дейност на ВСС по назначаване, атестиране и повишаване на 

съдиите или при разнородни модели, алтернативни на Модел 4.  

При така заявените цели вече се подменят концептуално параметрите, по които се изгражда 

Модел 4. От този момент насетне Докладът по модел 4, а с това и целите по проекта, се 

трансформират в едно самоцелно упражнение за постигането на неубедително за обществото 

решение. Оправдано резултатите от Модел 4 се приемат критично и от съдиите вътре в системата, 

защото проличава подход, при който ще бъдат пренебрегнати малките съдилища и по-ниските в 

йерархията съдии, по-малките градове и т.н. - модел, който уязвява по-слабите в една система. За 

да бъде минимизирано недоволството се предлага широк кариерен ръст, който обаче не е 

обвързан с точен икономически анализ и цената, която българските граждани ще платят за това 

през бюджета. Този кариерен ръст се оказва всъщност илюзорен, защото от около 900 районни 

съдии в окръжен съд ще се повишат около 300, от около 500 окръжни съдии ще се повишат 170, а 

след това системата за повишаване ще се затлачи за неопределено време. Освен това при така 

демонстрираната административна немощ на Съдийската колегия на ВСС така обявеното 

повишаване на стотици съдии ще се окаже мъчително и дълготрайно занимание. 

2.2. Липса на пълно мащабно изследване на проблемите на действащата съдебна карта на 

страната 

Изготвените по проекта материали, станали основа за разработването на Модел 4, много 

внимателно избягват въпроса за цялостния преглед на съдилищата в страната. Насочването на 

усилията в предметния обхват на предстоящата реформа да попаднат само общите съдилища 

фаворизира административните, военните и специализираните съдилища като предварително ги 

                                                             
4 Доклад за значението на районните съдилища в структурата на съдебната система и критериите за промяна в 
съдебната карта на районните съдилища, достъпен на http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/8/Doklad-sadebna-karta-
0.pdf и  Доклад за социално-икономическите фактори, които влияят на натовареността на районните съдилища, 
достъпен тук: http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/8/Doklad-sadebna-karta-0.pdf 

https://ime.bg/bg/articles/komandirovane-na-magistrati-ili-kadruvane-tihomylkom/
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/8/Doklad-sadebna-karta-0.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/8/Doklad-sadebna-karta-0.pdf
http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/8/Doklad-sadebna-karta-0.pdf


5 

изключва от една бъдеща реорганизация. Модел, при който има предварително зададени 

„свещени крави” няма как да получи подкрепа и да оправдае каквито и да било публични 

разходи. Статистическите и аналитичните материали по проекта на ВСС следва да бъдат 

употребени, за да се обясни по разбираем начин на обществото и на засегнатите пряко 

юридически професии и местни общности защо даден съд остава – дали не е предпочетен, а друг 

не е просто пожертван. При Модел 4 и изготвената листа за закриване на районни съдилища се 

пораждат силни изкривявания – така например град като Панагюрище, в който има висока 

икономическа активност и редица големи данъкоплатци от национален мащаб ще бъдат 

засегнати от механичното закриване на съдилища. Като контрааргумент – закриването на РС-

Малко Търново е признак на отстъпление на държавата в пограничен район със стихващи 

функции.  

2.3. Неубедителност на статистическите данни  

Послужилите за отправна точка както на изпълнителя на дейностите по проекта статистически и 

аналитични материали, така и последвалият от това Доклад за приложението на Модел 4, са 

лишени от обективност. Дори да оставим настрана формàта, в който са достъпни, обобщените 

статистически данни на ВСС, следва да направим няколко бележки, свързани с натовареността, 

която е отправна точка и очевидно основна цел на Модел 4: 

- Придържането към старата система за събиране на статистически данни разчита само на 

броя на делата, т.е. почива на презумпцията, че те са еднородни. Това не може да даде 

достоверна оценка за реалното време, отделяно за сходни, но с различна правна и 

фактическа сложност дела, т.е. за действителната индивидуална съдийска натовареност и 

тази на отделните съдилища (или т.нар. тежест на делата); 

- В доклада за Модел 4 се отбелязва, че събраните от СИНС данни не са достоверни. Дори 

към момента това да е така, не става ясно защо толкова време след началото на мандата 

на сегашния състав на ВСС, последният не положи усилия за премахване на недостатъците 

ѝ, усъвършенстването ѝ и я остави технологично да остарее, губейки полезността си. 

Игнорирането на СИНС е озадачаващо и не почива на никаква професионална, а и 

житейска логика. Припомняме, че ЕК оцени положително работата на предишния състав 

на ВСС по отношение на СИНС, а именно - че е събрана „достатъчна информация“, че 

трябва да се стъпи на „новите стандарти за натовареност“, както и че работата на 

следващия състав на ВСС е „не толкова извършването на по-нататъшен анализ, колкото 

съставянето на заключения и постигането на консенсус“5. Липсва централизирано 

наблюдение в динамична среда на факторите, които определят тенденциите за 

натовареност в бъдеще; 

- В извършените по проекта на ВСС анализи не се съдържа пълна и специфична информация 

за всеки от 113-те съдебни района на районните съдилища, от които може да се извлече 

                                                             
5 Технически доклад, придружаващ Доклада на ЕК относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и 
проверка от 15.11.2017 г., стр. 10 – 11. 
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познание за спецификите на всяка от засегнатите местни общности, а това би имало 

решаващо значение за справедлива оценка и решение за реформата на съдебната карта. 

Всичко това обуславя работа с данни, чиято обективност, многостранност и задълбоченост са под 

въпрос от самото начало. В този смисъл считаме, че реално реформиране на съдебната карта ще е 

пълноценно и отчитащо местните специфики само когато тези пороци се отстранят, а 

произведените в Модел 4 изравнявания на натовареността на съдиите не са плод на субективна 

преценка, с което се губи едно от демонстрираните му преимущества. 

3. Аргументирани критики като инструмент за взаимодействие  

Независимо от изложените множество оправдано критични бележки, настоящият състав на ВСС е 

задължен пред обществото да продължи усилията по реформа на съдебната карта в оставащата 

близо година от мандата си. В противен случай съществува риск да бъдат заличени близо 

шестгодишни усилия, финансови и институционални, за които ВСС похарчи приблизително 7 млн. 

лева, в това число необходимо е сериозно да се преразгледа способността на администрацията на 

ВСС да събира, обработва и интерпретира статистически данни, както и цялостно да поддържа 

функциите на съвета. Осъвременяването на СИНС е също силно препоръчително.  

В национален мащаб ВСС следва да включи като засегнати от реформата административните, 

военните и специализираните съдилища. Неправилно и необосновано е да се реформират само 

районните съдилища. Напротив, извършването на пълноценна и мащабна реформа на 

съдилищата и прокуратурите ще бъде добър повод да се търси отговорност и за числеността на 

държавната администрация като цяло.  

Този състав на ВСС има възможността да потърси и постигне консенсус само ако извади от 

„забранителния списък” всички видове съдилища и подготви всеобхватен модел, върху който 

следващият състав на ВСС или дори и този да предложи реални действия. Като начало работещ 

вариант би бил да се премине към експериментално приложение в няколко съдебни района на 

ревизиран вариант на Модел 4. Сега предложеният Модел 4 е неприложим емпирично, тъй като 

има за основа промяна в родовата подсъдност, а това няма как да стане пилотно. Така биха били 

проследими финансовите и социалните ефекти. Краткосрочни усилия следва да се насочат към 

изработване на пътна карта, за да има възможност изготвените по проекта на ВСС аналитични 

материали да бъдат използвани преди да бъдат остарели като информация. 

4. Последици от Модел 4 на ВСС в съдебния район на Ямбол 

Опитали сме се да покажем основните проблеми, които възникват при прилагане на Модел 4 за 

реформиране на съдебната карта така, както е предложен от (ВСС чрез  използването на 

определен съдебен район. Така по-лесно можем да илюстрираме конкретните дефицити, които 

този модел поражда. Избрахме съдебния район на Окръжен съд Ямбол за изследване на микро 

ниво, защото: 

- на територията му съществуват няколко районни съдилища, окръжен и административен 
съд; 
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- доминиран е от сравнително икономически активен голям град като Ямбол, 
същевременно непосредствената близост на Ямбол до Сливен поставя въпроса 
необходимо ли е на толкова близко разстояние да съществуват  две окръжни съдилища и 
две административни; 

- съдебният район не съвпада с териториално-административния; 

- поради своите географски особености се явява пограничен, на места с негъсто население; 

- характеристиките на района и следващите от това решения са съотносими и приложими и 
за други съдебни райони на страната. 

 

Ямболският съдебен район включва районите съдилища в градовете Ямбол и Елхово, а също така 

и в град Тополовград, макар той да не е част от административна област Ямбол, а от област 

Хасково. Освен това в неговите рамки влизат ОС-Ямбол и Административен съд-Ямбол.  

Структурата на системата от съдилища в района показва, че съдебният район разполага с 37 

съдии, от които 31 са в гр. Ямбол. Това означава, че 84% от всички съдии в съдебния район са 

концентрирани в гр. Ямбол. 

Разстоянията в областта са основен фактор за избор на местонахождение на съдилищата. 

Разстоянието между Ямбол и Тополовград е 54,5 км., между Ямбол и Елхово – 82,9 км., а между 

Елхово и Тополовград – 26,2 км. Град Лесово, който е най-отдалеченият на юг град в областта, 

близо до турската граница, се намира на 24,6 км. от Елхово и на 37,5 км. от Тополовград. 

Съобразно така изложените географски дадености трансформирането на РС-Тополовград в 

териториално отделение (ТО) е оправдано и с това като че ли се изчерпват аргументите за това 

решение. 

4.1. Какво се постига със закриването на РС-Тополовград съобразно наложения Модел 4? 

На първо място, биха се постигнали две от целите на модела: 

- осигуряване на възможност за безусловна пълна специализация на съдиите в района, което 

теоретично следва да съставлява един от факторите за повишаване на качеството на 

правосъдието; Това обаче също е спорно, доколкото качеството на правосъдието не се 

постига само с тясна специализация в правните материи - това по-скоро бюрократизира 

правосъдието. Необходимо и стимулиране на човешката компетентност на съдиите, а това 

изисква да са близо до общността и да са част от нея; 

- постигане на ефективно изравняване на натовареността в общите съдилища от една и съща 

инстанция, като това твърдение в доклада за приложение на Модел 4 не е подкрепено с 

обективни данни за натовареността предвид неясния метод за събирането им поради 

необновление на СИНС. 

На заден план очевидно остават две други специфични цели, незастъпени пълноценно в 

представения от ВСС доклад по реализацията на Модел 4: 
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- ефективно оптимизиране на разходите, 

- отчитането на ролята и значението на районните съдилища за местните общности. 

В изготвените по проекта на ВСС материали не е представен анализ на потенциалните 

разходи за налагане на модела, не са изчислени потенциалните положителни и отрицателни 

ефекти върху бюджета на съдебната власт. Но какво е реалното отражение на едно такова 

действие в бюджетен аспект? 

РС-Тополовград/Териториално отделение-Тополовград при РС-Елхово 

 Настоящ модел Модел 4 

Съдии 2 щатни бройки закриване 

Държавен съдебен 
изпълнител 

1 щат без промяна 

Съдия по вписванията 1 щат без промяна 
Източник: Доклад за дейността на РС-Тополовград за 2020 г. 

С възприемането на Модел 4 в съдебен район Ямбол (СРЯ) и закриването на РС-Тополовград не 

настъпва драстично изменение в щатното разписание на съдиите. При отпадането на 

необходимостта от административен ръководител в Тополовград и прехвърлянето на двете щатни 

бройки в други съдилища ще се постигне пълна натовареност на един съдия повече предвид 

предвидената по силата на чл. 12 от Правилата за оценка натовареността на съдиите по-ниска 

натовареност на председателите. Практически ефект обаче от едно такова разрешение вероятно 

няма да има, тъй като от данните от Годишния отчет за дейността на съда в Тополовград е видно, 

че председателят не се е възползвал от тази привилегия, тоест можем да допускаме, че ефект би 

имало, ако натовареността в РС-Елхово е драстично по-висока. 

Брой съдии по щат 

Съд Настоящ модел   Модел 4 

Административен съд-Ямбол 6  необсъден от ВСС /б.а./ 

ОС-Ямбол 11 17 

РС-Ямбол 14 10 

РС-Елхово 4 4 

РС Тополовград 2 0 

Общо/без АС-Ямбол/ 31/без АС-Ямбол/ 31/без АС-Ямбол/ 

Източник: ВСС, Доклад по Модел 4 

Чрез закриването на РС–Тополовград и превръщането му в ТО на РС–Елхово и след цялостната 

реорганизация на съдебен район Ямбол (без това да обхваща АС-Ямбол), щатът на съдиите 

ще остане същият, но заложените размествания ще се извършат по конкурсния модел, 

предложен от ВСС (стр.151 и сл. от Доклад по Модел 4 на ВСС).  

4.2. Води ли този модел до някакви икономии? 
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4.2.1. Заплати за съдии 

При настоящия режим се изплащат заплати на 20 районни съдии и 11 окръжни. При Модел 4 

броят на районните съдии би бил 14, а на окръжните 17. Към настоящия момент последната 

актуализация на възнагражденията е извършена на заседание на Пленума на ВСС от 21.01.2021 г. 

при приемане изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2021 г., според която базовото 

възнаграждение за районен съдия е 3 300 лв., а за окръжен 3 700 лв. Без да добавяме 

допълнителните фактори при формиране на възнаграждението по чл. 219 от ЗСВ е видно, че 

окръжните съдии са по-високо платени от районните, въпреки влиянието на ранга и прослуженото 

време. Следователно – постоянните разходи за заплати не само в СРЯ, но и в цялата страна ще 

се увеличат по перото за заплати и то драстично предвид избрания модел, при който основен 

първоинстанционен съд в системата става окръжният.  

4.2.2. Съдебна администрация 

Обща и специализирана 
администрация, технически 
длъжности 

Настоящ модел Модел 4 

АС-Ямбол 18 щата необсъден от ВСС/б.а./ 

ОС-Ямбол 26 щата 26 с тенденция за 
увеличаване 

РС-Ямбол 40 щата 40 с тенденция за 
запазване или намаляване 

РС-Елхово 16 щата 16 с тенденция за 
запазване или увеличение 

РС-Тополовград/ТО-
Тополовград 

10 щата 4 щата 

Източник: отчетни доклади на изброените съдилища за 2020 г. 

Предвид факта, че към настоящия момент няма единна норма за натовареността на съдебната 

администрация в изпълнение на чл. 341, ал. 2 от ЗСВ, е неясно дали ще възникне реална 

необходимост от назначаване на допълнителни служители в РС-Елхово и дали съкращаването на 

администрацията на РС-Тополовград с 6 щатни бройки ще има положителен бюджетен ефект.  

Действащият критерий в момента по този показател е съотношението на броя на служителите в 

администрацията на съответния съд спрямо броя съдии, което само по себе си не е работещ 

инструмент както за оптимизация, така и за увеличение на административния щат. Заложените 

индикатори в Модел 4 възприемат стандарт от минимум 4 щата администрация в ТО при 

запазване на функциите и на самата сграда, което ще има за последица невъзможност за 

съкращаване и на техническите длъжности, факт, необсъден от екипа на ВСС по Модел 4, в 

продължение на това ще нараства необходимостта от увеличение и на съдийския щат. Това 

потенциално би било основание за нарастване и на администрацията при настоящия стандарт за 

определяне на числеността ѝ.  
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При изследване на Годишния доклад за дейността на РС-Елхово се установява пълна заетост на 

щата на администрацията на съда от 16 души, липса на твърдения за свръхнатовареност и 

необходимост от увеличаването ѝ. Аналогично е положението и с останалите съдилища в СРЯ. 

От страна на ВСС липсва оценка и анализ на електронните системи и дали те биха повлияли на 

числеността на персонала, свързан с административното обслужване на съдилищата, 

следователно нямаме основания да възприемаме хипотеза, при която да говорим за 

редуциране на текущите административни разходи, а по-скоро за увеличение. 

4.2.3. Провеждане на съдебните заседания 

Сам по себе си това е съществен въпрос в две направления – относно достъпа на гражданите до 

правосъдие и относно това къде би било провеждането им и дали то води до намаляване на 

разходите от бюджета на съдебната власт. 

Категоричен отговор на този въпрос в Модел 4 не е даден. В част от материалите по се твърди, че  

провеждането на заседанията ще се извършва в ТО на РС, което на практика запазва изцяло 

настоящия модел, при който гражданите не пътуват извън населеното място по предвидената 

местна и родова подсъдност. В публични изявления на екипа от 09.06.2021 г. се твърди, че 

страните по делото ще имат възможност да избират дали съдебните заседания да се гледат в ТО 

или в съответния РС, което би довело до необходимост от време и транспортни разходи за 

страните. Отново като основен дефицит се откроява и липсата на яснота по въпроса за родовата 

подсъдност на РС и ОС. В Доклада по Модел 4 изрично се застъпва производството по брачни 

дела да се разглежда от ОС като в публично изявление от 09.06.2021 г. се прави уверение, че 

страните ще могат да избират дали то да протича в ТО или в ОС, на практика това не стабилизира 

по ясен начин родовата подсъдност по Модел 4 и прави прогнозирането и аналитичното 

разглеждане на този аспект от модела невъзможно. Липсата на яснота по този въпрос показва 

пренебрежително методологическо отношение и поставя по-скоро повече неясноти отколкото 

разрешения пред Модел 4. Въпреки това, следвайки логиката на Модел 4 бихме могли да 

проследим следното относно данните за провежданите заседания по граждански и наказателни 

дела в РС-Тополовград на годишна база. 

Заседания на РС Тополовград 

брой заседания по граждански дела 61.5 

брой заседания по наказателни дела 51 

Източник ВСС, Доклад 1-3 за районните съдилища 

Обобщените статистически таблици за дейността на съдилищата, поддържани от ВСС, не 

позволяват аналитичен преглед и установяване на това колко и какви дела ще дават повод за 

провеждане на съдебни заседания в ТО-Тополовград при наложената от Модел 4 нов вид родова 

подсъдност. В Доклада по Модел 4 се твърди, че гражданските дела по дежурство, както и по-

голямата част от наказателните, също ще се разглеждат по електронен път и чрез 

видеоконференция, когато се налага. По преценка на конкретния докладчик, делото винаги може 
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да се разгледа и на място в териториалното отделение (стр. 159, стр. 160). При неизясненост на 

това дали по дискреция на съдията или по искане на страна по делото ще се провеждат съдебни 

заседания в ТО, можем да допуснем, че предполагаемите разходи за транспорт и 

командировъчни6 няма да бъдат пренебрежително малко. Проблематично остава и 

натоварването с правомощия на всеки отделен съдия, с оглед на субективната си преценка, да 

взима административни решения относно бюджета на конкретния съд, които директно да влияят 

на бюджета на съдебната власт. 

Разходите ще бъдат повишени и поради факта, че за да бъдат формирани непостоянните състави в 

РС от състава на ОС, това ще наложи допълнително командироване на съдии и ресурс за 

транспорт. 

При така разгледаните обстоятелства можем да твърдим, че разходите за съществената 

съдопроизводствена дейност по Модел 4 рискуват да бъдат дори по-високи от настоящите, 

което поставя под въпрос необходимостта от практическата му реализация. С нехарактерна 

лекота тези дефицити са определени в Доклада по Модел 4 като „съдебната система разполага с 

достатъчен автопарк и служители за тези нужди, при това е финансово обосновано ползването му 

в настоящия случай.”. 

4.2.4. Старият проблем със сградите и капиталовите разходи на съдебната власт остава 

Модел 4 за реформа на съдебната карта на практика запазва пълната сградна необходимост на 

закритите РС при трансформирането им в ТО. Това влече след себе си същите пера от структурата 

на бюджета на съдебната власт, а именно: текущи разходи, обновление и поддръжка, основен 

ремонт за сградата на всяко ТО.  Необяснимо е защо в аналитичните материали по проекта на ВСС 

липсва коментар на тази съществена част. При предложения проект за закриване на РС-

Тополовград следва да се вземе под внимание и констатацията в Доклад 1-5 за състоянието на РС-

Тополовград, в който се отчита, че сградата е в отлично състояние при направени сериозни 

вложение от страна на държавата през 1996 г. Това я прави годна за продажба, а запазването ѝ в 

това състояние би породило допълнителни разходи и пропуснати ползи. 

Неуместно е да се прави реформа на съдебната карта, при която де факто постоянните разходи 

за това съществено перо не се оптимизират. 

4.3. Изводи 

При така разгледаните данни за влиянието на Модел 4 върху състоянието на СРЯ се установяват 

някои съществени дефицити на Модел 4: 

- липса на каквато и да е финансова оценка и разчет на цялостното усилие за налагане на Модел 4; 

                                                             
6  В стр. 157 от Доклада за налагане на Модел 4 се твърди, че командировъчни няма да бъдат изплащани на съдиите при 
пътуванията им от РС към ТО, но едно такова действие е нарушение на трудовото законодателство. 
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- отчитането преимуществено на вътрешноведомствени за съдебната власт въпроси, които са 

самоцелно занимание спрямо гражданите – изведените критерии в предишни аналитични 

материали на ВСС за ролята на районните съдилища в местните общности и обективното 

измерване  на натовареността чрез разглеждане и на тежестта на делата, на практика не са взети 

под внимание; 

- липса на определение на ТО и неговите конкретни функции; 

- липсата на ефективно функциониращо електронно правосъдие (разбирано и като възможност за 

дистанционно упражняване на процесуални права) поставя под сериозен риск изпълнението на 

подобна реформа; 

- неясен е цялостният ефект от закриването на конкретния РС. Това начинание с голяма степен на 

вероятност няма да доведе до бюджетни икономии, потенциално ще реши по неоправдан начин 

въпроса с равномерната натовареност на съдиите като за това ще се получи силна негативна 

реакция на местно ниво, която не може да бъде аргументирано адресирана; 

- цялостният прочит на аналитичните материали по Модел 4 оставя убеждението за жертване на 

районните съдилища за сметка на окръжните и административни такива. Опитът за проследяване 

на ефекта от налагане на Модел 4 на местно ниво повдига въпроса за необходимостта оправдано 

ли е в СРЯ да се поддържа окръжен съд и административен съд при положение, че най-близките 

такива до тях са в съдебен район Сливен на разстояние от 28.2 км.; 

- пълен обществен консенсус никога няма да бъде постигнат по въпроса за реформиране на 

съдебната карта, но оказаната съпротива в случая от местната власт и гражданите е оправдана, 

защото моделът не ползва реално обясними и проследими правни и икономически критерии за 

предлагането на конкретни действия и за него бе отделено далеч по-малко време, отколкото на 

предишните модели; 

- в този контекст част от множеството твърдения от страна на професионалните правни общности 

и местната власт за лишаване на гражданите от достъп до правосъдие са оправдани, тъй като ТО 

ще обслужват административно гражданите, а някаква част от делата (неясно каква, въпреки 

твърденията в Доклада по Модел 4) ще се разглеждат в сградите на трансформираните РС в ТО. 

Това, от своя страна е решение, което не може да потуши проблема при инстанционния контрол, 

който реално се премества с едно ниво нагоре, което го фокусира основно в петте града на 

страната, в които са седалищата на апелативните съдилища, а това само по себе си би оказало 

негативно финансово влияние върху индивидуалния бюджет на гражданите. Паралелно с това ще 

има свръхконцентрация на дела и ресурс в апелативните съдилища. 

- вложените средства в продължение на 6 години и постигнатите резултати от страна на ВСС са 

крайно незадоволителни и реалното проявление на Модел 4 няма финансова обосновка, не 

взима под внимание изготвените през годините аналитични материали по темата и е 

неубедително по своя характер. 
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5. Профил на съдебен район Ямбол 

Усилията, насочени към преформатиране на съдебната карта следва да почиват на задълбочено 
познание за протичащите демографски, бизнес, съдебни процеси във всеки район. Само по този 
начин би се гарантирало, че към реформата ще се подходи като се взимат предвид конкретните 
нужди и особености на районите, а няма да се подходи самоцелно.  

Поради тази причина по-долу сме направили преглед на СРЯ, проследявайки основните 
икономически и съдебни характеристики, които следва да се вземат под внимание при реформа 
на съдебната карта в този съдебен район. 

 

5.1. Икономическа характеристика на област Ямбол7  

 

1. Териториални и социални фактори 

 Благоприятни географски характеристики 

Макар да се срещат частично хълмисти територии, преобладаващият релеф е равнинен. Липсата 

на високи планински масиви благоприятства придвижването. Климатът е континентален (мека 

зима, горещо лято и ниско годишно ниво на валежи) и се характеризира с добра годишна 

продължителност на слънчевото греене. 

 Намаляващо население и влошаваща се демография 

Населението в областта (таблица 1) намалява и застарява по-бързо от средните нива в страната 

вследствие на сравнително ниската раждаемост и високото изселване от областта. Гъстотата на 

населението също е под средната за страната. 

Таблица 1. Демографски показатели за населението на област Ямбол 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Средногодишно население, бр. 

Ямбол 124,773 123,049 121,373 119,684 118,116 116,911 

България 7,177,991 7,127,822 7,075,947 7,025,037 6,975,761 6,934,015 

Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани 
територии, брой лица/кв. км 

Ямбол 1,142 1,126 1,110 1,094 1,074 1,066 

България 1,559 1,548 1,537 1,526 1,510 1,502 

Източник: НСИ 

През 2020 г. коефициентът на естествен прираст в Ямбол намалява до –11,5‰, което е под 

средния за страната (–9,5‰). Това означава, че през 2020 г. в резултат на отрицателния естествен 

прираст, населението на област Ямбол е намаляло с 1,351 души. Всички общини в областта също 

са с отрицателен естествен прираст, като община Ямбол е с най-висок коефициент на естествен 

прираст - минус 7.4‰. Следват общините Стралджа (-11.5‰), Елхово (-13.6‰), Тунджа (-20.1‰) и 

                                                             
7 Използваната информация е с основен източник НСИ, като анализът се базира на изследването на ИПИ „Регионални 
профили: показатели за развитие“: https://www.regionalprofiles.bg/bg/ 

https://www.regionalprofiles.bg/bg/
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Болярово (-27.9‰). Коефициентът на възрастова зависимост8 в областта достига 40,5% при 34,1% в 

страната през 2017 година. Същевременно гъстотата на населението на градовете е относително 

ниска – 1,066 души/кв.км в сравнение с 1,502 души/кв.км за страната. 

Графика 1. Коефициент на естествен прираст, 2010-2017 г., промили 

Източник: НСИ  

Таблица 2: Брой и структура на населението в общините в област Ямбол и община 

Тополовград по местоживеене за 2020 г. 

2020 г.   Общо В градовете В селата 

област Ямбол 116,486 80,115 36,371 

Болярово 3,461 1,077 2,384 

Елхово 13,846 9,121 4,725 

Стралджа 11,699 5,482 6,217 

Тунджа 23,045 - 23,045 

Ямбол 64,435 64,435 - 

Тополовград 9,384 4,645 4,739 

 

Източник: НСИ 

По-голямата част от населението на областта (69%) през 2020 г. живее в градовете, като само в 

град Ямбол живее над 55% от населението на областта. Това улеснява достъпа до публични 

услуги. 

 

 По-добро участие в образователната система, но по-слаби резултати 

                                                             
8  Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 
години от трудоспособното население съгласно дефиницията на НСИ (www.nsi.bg) 
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Графика 2. Избрани образователни показатели 

(а) Нетен коефициент на записване (V-VII) клас  (б) Среден успех от матурите по БЕЛ 

 

 

 

 

 

Източник: НСИ, МОН 

Независимо от по-високия от средния нетен коефициент на записване в основното образование и 

по-ниската степен на отпадане на учениците, резултатите от образователната система в областта 

не са впечатляващи. До 2018 г. се наблюдава постоянен спад в резултатите от матурите по БЕЛ в 

област Ямбол, но през 2019 и 2020 г. се отчита развитие в това отношение като разликата със 

средното за страната постепенно намалява.  

2. Икономика 

 Сравнително ниско ниво на брутния вътрешен продукт 

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в областта продължава да се повишава и 

през 2019 г. преминава прага от 10 хил. лв./човек от населението, но ръстът е по-нисък от средния 

за страната. Областта остава с ниски спрямо средните за страната възнаграждения на наетите. 

През 2020 г. се забелязва подобряване на индикатора средногодишен доход на лице от 

домакинството – 6,363 лв. През 2019 г. Ямбол се нарежда на последно място по дял на 

населението, живеещо в материални лишения, който достига близо 40%, но през 2020 г. този дял 

пада до 28%. Делът на населението, живеещо с доход под националната линия на бедност, 

нараства с 9% само за година и през 2019 г. вече е 33,2%, което доближава Ямбол до най-тежко 

засегнатите области. 

Графика 3. БВП в лв. на човек от населението, 2015 – 2019 г. 
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Източник: НСИ  

Графика 4. Относителен дял на населението, живеещо под линията на бедността за 

страната 2015-2019 г. (%) 

Източник: НСИ  

Област Ямбол е със сравнително слаба бизнес и инвестиционна активност. Заради относително 
голямата тежест на преработващата промишленост Ямбол е сред областите с относително малък 
брой предприятия. Чуждестранните преки инвестиции са малко като от 2015 г. насам намаляват 
(през 2020 г. до 351 евро/човек при 3,645 евро/човек за страната). Годишните разходи за 
придобиване на дълготрайни материални активи от 1,770 лв./човек през 2019 г. също са далеч от 
средните за страната (3,162) като разликата между двете стойности расте. Областта се справя 
добре в използването на средства от европейските фондове – 1,796 лв./човек към средата на 2020 
г., без големи различия между общините по този показател. 

Графика 5. Инвестиционна активност, 2015-2019 г. 

(а) Разходи за придобиване на ДМА, лв.   (б) ПЧИ в нефинансови предприятия* 

 

Бележка: *Преките чуждестранни инвестиции са изчислени с натрупване към 31.12.2017 г., в 

хил. евро  

Източник: НСИ 
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 Спад на икономическата активност на населението 

До 2017 г. включително в област Ямбол се наблюдава повишената икономическа активност, 

надминаваща средната за страната. През 2018 г. обаче тя бележи сериозен спад и дори към 2020 

г. все още не е успяла да се възвърне до средната за страната. Логично се наблюдава бърз спад на 

коефициента на заетост, който запазва ниски нива за последните три години (2018 – 2020 г.). 

Относително ниската икономическа активност на населението обуславя голям дял на неактивните 

лица в работоспособна възраст. 

Графика 6. Индикатори на пазара на труда 

(а) Икономическа активност (15-64 г., %)    (б) Заетост (15-64 г., %) 

 

 

 

 

 

 

Източник: НСИ 

Безработицата расте до 2019 г., когато е с относително висок коефициент и все повече се 

отдалечава от средното за страната. През 2020 г. осезаемо намалява, но все още не може да 

стигне средното за страната.   

 

Графика 7. Безработица в област Ямбол, 2015 – 2020 г., %  
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Източник: НСИ  

Обяснението за по-неблагоприятните индикатори, свързани с местния пазар на труда се дължи 

отчасти на образователната структура на населението – с едва 20% висшисти сред населението на 

25 – 64-годишна възраст и трайно влошаване след 2015 г. областта е на едно от последните места 

в страната, а делът на хората с основно и по-ниско образование е над средния и постепенно 

нараства.  

Коефициентът на демографско заместване като отношение на населението на възраст 15-19 г. към 

това на 60-64 г. в областта се повишава до 63.5% през 2019 г., но остава по-нисък от средния за 

страната (66%). Стойността му означава, че на всеки 100 души, на които предстои излизане от 

пазара на труда през следващите няколко години, отговарят 63 младежи, които ще се влеят на 

пазара на труда. 

 Добро ниво на инфраструктурата и транспортните връзки 

Таблица 3. Показатели за ЖП и пътната инфраструктурата в област Ямбол 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Гъстота на железопътната мрежа, дължина на жп линии в км/100 кв.км територия 

Ямбол 1.7 1.7 2 1.5 1.5 1.5 

България 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 

Дял на автомагистралите и първокласните пътища, % 

Ямбол 20.6 20.4 20.6 20.6 20.6 20.6 

България 18.6 18.7 18.7 18.5 18.6 18.6 

Качество на пътната настилка, % в добро състояние 

Ямбол 52.1 40.7 42.5 39.8 43.9              n/a 

България 40.7 41.5 39.7 40.5 41.4              n/a 
Източник: НСИ 
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Железопътната мрежа е сред най-слабо развитите в страната с 1,5 км/100 кв.км. – област Ямбол 
разполага с 52 км. железопътни линии, по-малко единствено от област Смолян, която не 
разполага с ЖП инфраструктура. Гъстотата на пътната мрежа остава по-висока (19 км/100 кв.км от 
територията на областта). Тъй като през територията на областта минава автомагистрала „Тракия“, 
делът на автомагистралите и първокласните пътища е по-висок (над средния за страната) – 20,6% 
при 18,6% в страната, което обяснява и сравнително доброто качество на пътищата. Въпреки това, 
голям дял от пътищата в областта са третокласни (66%). 

Графика 8. Структура на пътната инфраструктура в област Ямбол през 2020 г. 

Източник: НСИ  

 

Възможността за използване на е-услуги зависи пряко от достъпа до интернет. В област Ямбол 
през 2019 г. се забелязва рязък спад в относителния дял на домакинствата с достъп до интернет. 
Това е най-ниският в страната дял на домакинствата, свързани с високоскоростен интернет – едва 
53% през 2019 г. 

 

Графика 9. Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, % 
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Източник:НСИ  

 

5.2. Съдебна характеристика 

Таблица 4. Брой на съдиите в съдебен район на ОС Ямбол за 2020 г. 

Съд Брой съдии по щат 
 Административен съд Ямбол 6 
 Окръжен съд Ямбол 11 
 Районен съд Ямбол 14 
 Районен съд Елхово 4 
 Районен съд Тополовград 2 
 Източник: ВСС 

Ямболският съдебен район включва районите съдилища в градовете Ямбол и Елхово, а също така 

и в град Тополовград, макар той да не е част от административна област Ямбол, а от област 

Хасково. Освен това в неговите рамки влизат ОС Ямбол и Административен съд Ямбол.  

Структурата на системата от съдилища в района показва, че в съдебния район разполага с 37 

съдии, от които 31 са в гр. Ямбол. Това означава, че 84% от всички съдии в съдебния район са 

концентрирани в гр. Ямбол. 

 

Графика 10. Структура на делата в районните съдилища в съдебен район Ямбол за 2020 г. 

(а) Всичко за разглеждане     (б) Свършени дела 
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(в) Прекратени дела 

 

Източник: ВСС 

Графика 11. Дела в РС Ямбол за 2020 г. 

 

Източник: ВСС 

Натовареност 

Данните, използвани при изготвянето на графиките, са извлечени от изготвените от ВСС обобщени 

статистически таблици за дейността на съдилищата и както първоначално отбелязахме в 

изследването са негодни за произвеждане на обективно решение.  

Графика 12. Действителна натовареност на съдиите в РС Ямбол спрямо районните 

съдилища в областни центрове за 2020 г. 
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Източник: ВСС 

Действителната натовареност на съдиите в РС Ямбол спрямо районните съдилища в областните 
градове е под средната за страната. Същото (но спрямо натовареността на РС извън областните 
центрове) се отнася и РС Елхово и РС Тополовград с тази разлика, че първият се доближава до 
средните стойности, а последният е по-близо до минималното за страната, отколкото до 
средното.  

Графика 13. Действителна натовареност на РС Елхово и РС Тополовград спрямо 
натовареността на РС извън областен център за 2020 г. 
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Източник: ВСС 

Графика 14. Дела за разглеждане и свършени дела в РС Ямбол спрямо РС в областните 

центрове за 2020 г. 

 

Източник: ВСС 

По отношение на индикатора „Дела за разглеждане“ и „Свършени дела“ РС Ямбол е повече от 

двойно под средното за страната за РС в областен център. РС Тополовград се доближава по-скоро 

до минималното за страната за РС извън областен център, докато РС Елхово надминава с малко 

средното, поне по отношение на всички дела за разглеждане и се доближава до средното за 

свършени дела.  

Графика 15. Дела за разглеждане и свършени дела в РС Елхово и РС Тополовград спрямо РС 

извън областните центрове за 2020 г. 
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Източник: ВСС 

ОС Ямбол 

Подобно на разгледаните по-горе РС, действителната натовареност на ОС-Ямбол също е под 

средната за страната. Същото важи и за АдмС-Ямбол с тази разлика, че стойностите при него 

много повече се доближават до минималните за страната. Имайки предвид този факт, както и 

близостта на Сливен, логично възниква въпросът не е ли време реформата на съдебната карта да 

включи и административните съдилища, тяхната натовареност и ефективност.  

 

Графика 16. Действителна натовареност на съдиите в ОС Ямбол за 2020 г. 
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Източник: ВСС 

Графика 17. Дела за разглеждане и свършени дела в ОС Ямбол за 2020 г. 
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Графика 18. Структура на делата в ОС Ямбол за 2020 г. 

 

Източник: ВСС 

Графика 19. Видове дела, разгледани в ОС Ямбол през 2020 г. 
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Източник: ВСС 

Административен съд – Ямбол  

Графика 20.  Действителна натовареност на съдиите в АдмС Ямбол за 2020 г. 

 

Източник: ВСС 

Графика 21. Дела за разглеждане и свършени дела в АдмС Ямбол за 2020 г. 
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