
   

Пътна карта и план за действие за реорганизация на съдилищата на окръжно и апелативно ниво за 12 месеца 

Цели  

 

 

Мерки 

/дейности/описание на 

изпълнението на целите 

Очаквани резултати 

 

Индикатори за 

изпълнение 

Срок за 

реализация 

Финанс

иране 

Отговорни 

институции 

ЦЕЛ: I етап-  Оптимизация на районните съдилища извън областните градове без изменение в законодателството 

 

Цел 1:  

Разкриване на ТО към РС по действащото законодателство. Оценка на ефективността. 

  

Мерки/дейности/ описание на изпълнението на целите:  

1.1. Определяне на населените места, в които се разкриват ТО към съответния РС(чл.30, ал.2, т.7 ЗСВ). Определяне на пилотни ТО към РС- по 1 от всеки окръжен 

район. 

1.2. Обявяване на РС, които предстои да се преобразуват в ТО , структурите им и организацията на дейността им ; 

1.3. Намаляване броя на заетите длъжности в определените по т.1РС извън областните градове, които ще бъдат преобразувани в ТО и разкриване в равен по степен 

съд- РС в областния град на реципрочен брой щатове и преназначаване на съдиите без конкурс. 

1.4. Председателите на РС извън областните градове, преобразувани в ТО,  се назначават на длъжност „заместник председател на административния ръководител“ на 

РС в областния град, отговарящи единствено за ТО. 

1.5. Предприемане на мерки за оптимизация на администрацията на ТО до брой необходими служители като с останалите се увеличат щатовете на РС в областните 

градове или други РС в окръжните райони, ако съществува необходимост. 

1.6. Ползване на института на чл.121 от КТ по отношение на съдебните служители, при необходимост. 

1.7. Разработване на правила за организацията на дейността на ТО, документооборота и движението на книжата по електронен и служебен конвенционален път . 

1.8. Осигуряване на софтуерен продукт или видеотехника за ТО към РС и РС с цел отдалечен достъп, при необходимост и в предвидените от закона случаи. 

1.9. Преглед на сградния фонд на териториалните отделения и районните съдилища, към които ще бъдат разкрити и предложения. 

 

2.  Извършване на анализ на адекватността на  броя на съдиите в останалите  РС извън областните градове спрямо натовареността и намаляване на броя им в 

съдилищата, в които не са необходими- чл.194, ал.1 ЗСВ.  В случай на заети бройки- назначаване на съдиите в РС в областните градове без конкурс. 

3. Осигуряване на свободни щатни бройки в щатовете на РС извън областните градове  с цел командироване на районни съдии от съда в областния  град или от 

друг районен съд в окръжния район, при необходимост по конкретно дело или за определен кратък период . 

4. Вземане на решение от СК за РС извън областните градове, за които все още не са избрани председатели или няма кандидати, да останат с „изпълняващ 

функциите“ на председател до преобразуването им в ТО, в случай че бъде взето решение в тази насока от Пленума на ВСС. 

  

Очаквани резултати: 

1. Създаване на пилотни ТО и възможност за оценяване на ефективността от предприемане на подобна реформа. 

2. Частична оптимизация на районни съдилища чрез всички възможности, предоставени от действащото законодателство. 

 

Индикатори за изпълнение :  

1. Разкрити 28 ТО към РС в областните градове (по 1 ТО във всеки съдебен район на окръжен съд) 

2. Приети решения за оптимизирани структури и дейности  в областта на управление на ЧР, финансово-счетоводна дейност, информационни технологии и 



   

обслужване, сграден фонд . 

Срок за реализация : 

До 30.04.2021г.-приемане на решения от СК и Пленума на ВСС 

До 30.06.2021г.- приключени дейности по оптимизиране на ТО по отношение на ЧР, ФСД, ИТ, сграден фонд. 

 

Отговорни институции:  

КСКНСС, КАК, КСА, СК, Пленум на ВСС 

Координатори 

 

 

 Цел 2 :  

Реорганизация на Софийски районен съд  и съдилища от района на Окръжен съд София чрез промяна на съдебни райони. 

 

Мерки/дейности/ описание на изпълнението на целите: 

1. Промяна на границите на съдебни райони чрез преминаване на кметства от определени райони от съдебния район на СРС към съдебните райони на РС-

Костинброд, РС- Елин Пелин, РС- Перник и РС- Самоков. Части от съдебни райони, разполагащи с относителна обособеност (квартали и села) преминават към 

съдебните райони на разпоожени в близост до гр.София районни съдилища. 

2. Съобразяване възможностите за неограничен достъп до съд (в географски смисъл). 

3. Съгласуване на промяната с министъра на правосъдието и всички институции, имащи отношение към предложението. 

 

Очаквани резултати : 

1. Изравняване на натовареността между равни по степен съдилища чрез ограничаване на съдебния район на СРС и разширяване на съдебните райони на районни 

съдилища в близост до гр.София, които са със значително по-ниска натовареност. 

2. Подобряване на качеството и срочността в СРС. 

3. Ефективност на районните съдилища в близост до гр.София 

4. Ефект в кратък срок- съразмерно разпределение на постъплението от най-натоварения районен съд към районни съдилища в близост, които не са много 

натоварени, но разполагат с ресурс за срочно и качествено разглеждане на повече дела. 

5. Създаване на нормални условия за работа на съдиите. 

6. Подобряване на обслужването на  жителите на конкретните райони. 

 

Индикатори за изпълнение : 

1. Съгласувана промяна на границите на съдебните райони на СРС,  РС-Костинброд, РС- Елин Пелин, РС- Перник и РС- Самоков. 

2. Решение на ВСС за предложеното прерайониране. 

 

Срок за реализация : 

До 28.02.2021г.- решение на СК по внесеното предложение за прерайониране 

До 20.03.2021г.- решение на Пленума на ВСС по предложението на СК за прерайониране 

 



   

 

Отговорни институции: 

КСКНСС, СК, Пленум на ВСС 

 

 

ЦЕЛ: Законодателни изменения, необходими за реализирането на модел 4 

 

 Изпълнение на 

поддейност 1.8.: 

 1. „Изготвяне на 

пакет от предложения 

за изменение и 

допълнение на 

действащото 

законодателство за 

въвеждане на 

оптимизирана 

съдебна карта“. 

 Въз основа на 

избрания от ВСС 

модел за 

реорганизация на 

районно ниво и 

Пътната карта за 

реорганизация на 

съдебните структури 

на окръжно и 

апелативно ниво, 

външният изпълнител 

ще разработи и 

представи пакет 

предложения за 

законодателни 

изменения, които ще 

са необходими, за да 

1.Изготвени предложения за изменение и 

допълнение на действащото 

законодателство, свързано с оптимизиране 

на съдебната карта по избрания модел 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Публично обсъждане на предложенията за 

изменение и допълнение на действащото 

законодателство, свързано с оптимизиране 

на съдебната карта по избрания модел. 

 

 

 

 

3.Одобрени предложения  за изменение и 

допълнение на действащото 

законодателство, свързано с оптимизиране 

на съдебната карта по избрания модел. 
 

 

1.Внесени 

предложения в СК и 

Пленума на ВСС за 

изменение и 

допълнение на 

действащото 

законодателство, 

свързано с 

оптимизиране на 

съдебната карта по 

избрания модел. 

   

 

2.Проведено широко 

публично обсъждане, 

обобщаване на 

резултатите от него и 

обновяване на пакета 

от предложения. 

 

 

 

3. Внесени  и 

одобрени от СК и 

Пленума на ВСС 

предложения за  

изменение и 

допълнение на 

действащото 

законодателство, 

свързано с 

-До 06.04.2021 г. 

внесено за 

разглеждане в 

заседание на СК  

 - До 16.04.2021г. 

внесено за 

разглеждане и 

решение на 

Пленума на ВСС 

 

 

 

 

До 01.06. 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-До 

15.06.2021г. 

внесени за 

разглеждане в 

заседание на СК; 

- До 30.06.2021г. 

внесени за 

разглеждане и 

решение на 

- „Глобал 

Адвайзърс“, 

координатори, 

РГ, СК, 

Пленум 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Глобал 

Адвайзърс“, 

координатори, 

СК 

 

 

 

 

 

„Глобал 

Адвайзърс“, 

координатори, 

СК, Пленум на 

ВСС 

 

 

 

 



   

може да се реализира 

решението на ВСС.  

2. Изготвеният пакет 

с предложения за 

законодателни мерки 

ще бъде предоставен 

за публично 

обсъждане- с ВСС, 

МС, МП, съдилища, 

прокуратура, 

нотариални камари и 

др. След обобщаване 

на резултатите от 

публичното 

обсъждане пакетът от 

мерки ще бъде 

обновен и представен 

в завършен вид на 

ВСС. Изрично е 

посочено в 

проектните 

документи, че 

отговорност на ВСС е 

приемане на пакета от 

предложения за 

изменения и 

представянето му на 

вниманието на 

конституционно 

определените правни 

субекти с право на 

законодателна 

инициатива за 

внасянето му като 

един или повече 

оптимизиране на 

съдебната карта по 

избрания модел, след 

проведеното  

публично обсъждане и 

обновяване на 

предложенията 

 

3.Представяне на  

пакета с предложения 

по т.2 на вниманието 

на конституционно 

определените 

правни субекти с 

право на 

законодателна 

инициатива за 

внасянето му като 

един или повече 

законопроекти за 

изменение и/или 

допълнение на 

съществуващото 

или приемането на 

ново 

законодателство 

 

Пленума на ВСС 

 

 

 

 

 

 

 

До 15.07.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСС 



   

законопроекти за 

изменение и/или 

допълнение на 

съществуващото или 

приемането на ново 

законодателство. С 

това ще бъдат 

финализирани 

същинските действия 

по изпълнение на 

Дейност 1 на проекта. 

 

 

ЦЕЛ: Анализ на реорганизацията на съдилищата на районно ниво, извършена преди законодателните изменения, предложени по дейност 1.8.(пилотни ТО) 

  

Анализ на 

ефективността 

на извършената 

оптимизация на 

районните 

съдилища след 

разкриване на 

ТО към РС в 

областни 

градове  

Анализ на 

ефективността и 

ефикасността на 

извършената 

оптимизация на 

избраните районни 

съдилища чрез 

разкриване на 

териториални 

отделения  - касае 

анализ на дейността на 

ТО, разкрити при 

действието на 

непроменено 

законодателство –

неизпълнена още 

1.Изготвени критерии от Комисия съдебна карта 

и натовареност,  въз основа на които  се 

извършва обективен анализ на дейността на 

разкритите ТО 

 

2.Извършен анализ на дейността на ТО 

 

 

 

 

 

 

3.Изготвен модел на дейност на ТО 

 

 

1.Изготвени и 

одобрени от СК  

критерии за анализ на 

дейността на ТО 

 

2.Извършен и приет  от 

СК анализ на дейността 

на ТО, разкрити  при 

непроменено 

законодателство 

 

 

3.Избран модел за 

дейност на ТО 

1.До 3 м. от 

разкриване на 

първите 28 ТО  

 

 

2. До 3м. от 

решението на 

СК, с което са 

одобрени 

критериите за 

анализ 

 

3. До 2 м. от 

приемане на 

анализа 

КСКНСС, СК 

 



   

деййност по т.1.8. от 

проекта 

 

 

ЦЕЛ : II етап- 1.1.Реорганизация на съдилищата на районно ниво –   

 

 

Оптимизиране 

структурата на 

районнитесъдили

ща  чрез 

обособяване на 

районните 

съдилища извън 

областни градове 

в ТО  към 

районните 

съдилища със 

седалища в 

областните 

центрове, с 

изключение на 

Софийски 

районен съд 

1.Изпълнение на т.2.2 от 

Решение на СК  по 

Протокол №1/19.01.21 г. 

 

2.Обсъждане на 

предложенията за ТО 

към РС в седалищата на 

областните градове по 

апелативни райони. 

 

2. Отправяне на 

предложение до СК и 

ПВСС относно: 

-Определяне на ТО към 

РС със седалища в 

областен  град 

-График за поетапно 

разкриване на ТО към 

съответните РС 

-Разкриване на щатни 

бройки за съдии в РС 

със седалище в обл.град 

съответни по брой на 

съкратените от ТО и 

вземане на решение за 

преназначаване на 

съдиите от тях без 

провеждане на конкурс; 

-Определяне броя и 

видовете длъжности на 

съд.служители в 

1 ТО към РС със седалище в областен град;; 

Поетапно разкриване. 

 

2. Оптимизирани структури на съдилищата на 

ниво районен съд. 

1. Разкриване на ТО 

 

 

 

До 8 м. след 

приключване на 

дейност 1.8. 

 

- КСКНСК, 

КАК, КПИВ, 

КСА, СК,  

Пленум 



   

администрациите на РС 

и ТО; 

-Организиране 

дейността по 

инвентаризация на  

имуществото на ТО; 

- Организиране 

ползването на имотите 

на ТО и 

при необходимост- 

преразпределяне на 

сградния фонд и 

автомобилния парк на 

ТО, както и изменение 

на договорите за 

безвъзмездно 

предоставяне 

управлението и 

ползването на имотите 

на ТО; 

- Закриване на банкови 

сметки – набирателна, 

транзитна, сметка за 

наличности и код в 

СЕБРА на ТО; 

- Прекратяване на 

сключените от ТО 

договори за доставки и 

услуги; 

-Организиране 

изготвянето и 

актуализирането на 

всички вътрешни 

правила, касаещи 

дейността на ТО към РС 

и РС; Класификатора на 

длъжностите и 

Правилата за 



   

приложението му. 

 

 

 

1.2. Реорганизация на съдилищата на районно ниво 

 

Оптимизиране 

структурата на 

районните 

съдилища   в 

областта на  

човешките 

ресурси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разработване и 

приемане на критерии 

за определяне броя на 

постоянните и 

непостоянните състави 

в РС, вкл.ТО , 

приложими ежегодно 

 

 

2.Разработване и 

приемане на критерии 

за съдиите от 

постоянния състав на 

РС, вкл.ТО 

 

3.Разработване и 

приемане на правила за 

определяне на 

непостоянен състав на 

РС, вкл.ТО 

 

4.Одобряване 

разпределението на 

постоянните и 

непостоянни състави в 

РС в областните 

градове, вкл.ТО към 

тях; 

 

 

 

 

1.Разработени  критерии за структурния съста на 

РС и ТО – постоянни и непостоянни състави. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Разработени критерии за постоянния състав на 

РС и ТО.  

 

 

 

 

3.Разработени правила за определяне на 

непостоянен състав на РС и ТО. 

 

 

 

 

4.1..Изработване на механизъм за ежегодно 

планиране и одобряване в края на предходната 

година за следващата , на броя на постоянните и 

непостоянни състави на РС и ТО към тях 

 

 

4.2.Изработване на механизъм за редуциране  

при необходимост на броя на съдиите през 

годината. 

 

1.Приети  критерии, 

по които се определя 

броя на постоянните и 

непостоянни състави 

на РС ежегодно 

 

 

 

 

2.Приети критерии за 

постоянния състав на 

РС и ТО 

 

 

 

3. Приети правила за 

определяне на 

непостоянен състав на 

РС и ТО 

 

 

4.1.Приет механизъм 

за ежегодно 

планиране и 

одобряване  на 

съставите на РС и ТО 

към тях; 

4.2.Приет механизъм 

за редуциране 

съставите на РС през 

текущата година, при 

необходимост 

1.До 2 месеца от 

приемане на 

предложенията 

за законодателни 

изменения по 

дейност 1.8. 

  

 

 

2.До 2 месеца от 

приемане на 

предложенията 

за законодателни 

изменения по 

дейност 1.8. 

3. До 2 месеца от 

приемане на 

предложенията 

за законодателни 

изменения по 

дейнсост 1.8. 

 

4 и 5. До 3 

месеца от 

приемане на 

предложенията 

за законодателни 

изменения по 

дейнсост 1.8. 

 

  

 

 КСКНСК,СК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КСКНСС, 

КАК-СК, СК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КСА-СК, СК 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Определяне броя и 

видовете длъжности на 

съд.служители в 

администрациите на РС 

и ТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.Извършване на анализ на длъжностните 

характеристики на съд.служители и на 

щатните разписания на всеки РС 

 

 

 

 

 

5.2.Оценка на функциите, извършвани от 

съдебните служители в контекста на 

въведената ЕИСС и др.инф.системи и 

използването им 

 

5.3. Изготвяне на нови типови длъжностни 

характеристики за длъжностите в РС и ТО 

към тях  

 

 

5.4.Промяна в Класификатора на 

длъжностите в съдилищата и Правилата за 

приложението му; 

 

5.5. Изготвяне на модел на администрацията 

на РС и ТО към тях; Разработване на СФУК  

 

 

5.6.Изготвяне на предложение за изменение 

на образеца на щатно разписание на РС  

 

 

 

5.7.Изменение на трудовите 

правоотношения на съд.служители в ТО 

 

 

5.1.Избрано 

предложение за 

реорганизация и 

оптимизиране на 

дейностите в областта 

на управление на ЧР 

въз основа на 

анализитие;  

 

5.2.Определени 

видове длъжности и 

щатно разписание за 

РС и ТО към тях 

 

 

5.3.Утвърдени  нови  

типови длъжностни 

характеристики; 

 

5.4.Приета промяна в  

Касификатора и 

Правилата за 

приложението му; 

5.5.Приет модел на 

администрация за РС 

и ТО към тях; СФУК 

 

 

5.6.Приет  изменен 

образец на щатно 

разписание 

 

 

5.7..Изменени трудови 

правоотношения със 

съд.служители в ТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КБФ, КСА,СК 



   

 

Оптимизиране 

структурата на 

районните 

съдилища   в 

областта на  

финансово-

счетоводните 

дейности 

 

 

 

 

6.Създаване на модел, 

при който РС в 

областния град 

извършва   финансово-

счетоводни дейности за 

всички ТО към него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Закриване на банкови 

сметки – набирателна, 

транзитна, сметка за 

наличности и код в 

СЕБРА на ТО; 

 

 

8.Изготвяне на нова 

вътрешна счетоводна 

политика за РС и ТО 

към тях 

  

  

 

6.1.Извършване на анализ в областта на 

ФСД на районните съдилища- бюджетиране, 

използвани информационни системи, процес 

на контрол на поемане на задължения, 

разплащания и др. 

 

 

6.2.Изготвяне на предложение за 

реорганизация на ФСД в РС и ТО към тях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Изготвяне на предложения, свързани с 

обособяването на ТО 
 

 

 

8. Изготвена и приета нова вътрешна счетоводна 

политика за РС и ТО към тях 

 

 

6.1.Прието 

предложение въз 

основа на анализа за 

реорганизация на 

дейностите в областта 

на ФСД 

 

 

6.2.Утвърдени видове 

длъжности, отдели 

или звена, свързани с 

ФСД на РС и ТО към 

тях 

(нови типови 

длъжностни 

характеристики; 

 промени в ПАС, 

Класификатор, 

Правила за 

приложението му; 

СФУК) 

 

 

7. Закрити банкови 

сметки.  

Ограничен брой на 

второстепенните 

разпоредители с 

бюджет. 

 

8.Приета нова 

вътрешна счетоводна 

политика на РС 

 

До 3 месеца от  

премане на 

законодателните 

изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 3 месеца от  

приемане на 

законадателните 

изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КБФ, 

Контрольори, 

Вътрешни 

одитори, СК 



   

 

Оптимизиране 

структурата на 

районните 

съдилища в 

областта на 

информационнит

е технологии и 

обслужване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Анализ на текущото 

състояние в областта на  

информационните 

технологии и 

обслужване. 

Изработване на 

предложение за модел, 

при който РС в 

областинте градове ще 

извършват ИТ дейности  

на териториалните 

отделения  

 

 

 

 

 

 

10.Структуриране на  

IT-отделите в  РС в 

областните градове 

 

 

 

 

9.1.Извършен анализ в областта на 

информационните технологии и обслужване на 

районно  ниво (поддръжка на мрежовата 

инфраструктура, конфигуриране на мрежи и 

техническо обезпечаване на дейността на всеки 

РС и ТО, и др.). 

 

9.2.Извършен анализ на наличното хардуерно 

оборудване и оценка на необходимия човешки 

ресурс за обслужването и поддържането му.  

 

9.3.Разработ  план за изграждане на капацитет в 

областтана ИКТ, насочен към развитието на 

вътрешен технически ресурс и неговото 

непрекъснато увеличаване и обновяване 

 

 

 

10.1.Изготвени предложения за реорганизация на 

дейността и възможностите за окрупняването й   

в РС в областния град със задължение за 

обслужване на ТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.Разработване на стратегическа програма за 

служителите по ИКТ 

 

 

9.1.Избрано 

предложение за 

реорганизация и 

оптимизиране на 

дейностите в областта 

на ИТ въз основа на 

извършения анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.Определени  

видове длъжности в 

областта на ИТК и 

утвърдени с щатно 

разписание за РС . 

Утвърдени нови 

типови длъжностни 

характеристики и 

промяна в 

Класификатора и 

Правилата за 

приложението му; 

Класификатор, 

Правила за 

приложението му; 

СФУК 

10.2.Разработена 

програма 

 

 

До 3 месеца от 

приемането на 

решението за 

създаване на ТО 

 

 

 КПКИТ, ИТ-

дирекция на 

ВСС, , СК, 

Пленум 

 



   

  

 

 

Дейност на 

териториалните 

отделения към 

РС 

 

11. Създаване на 

времеви стандрат и 

правила за 

движението на 

документите по 

електронен път, 

съобразно 

възможностите на 

ЕПЕП и ЕИСС, както 

и със служебна поща 

между ТО и РС, ОС, 

АС 

 

12.Осигуряване на 

софтуерна 

възможност за 

конферентна връзка 

и/или 

видеоконферентна 

техника за РС и ТО   

11.Изготвяне на предложения за времеви 

стандарти и правила за документооборота 

по електронен и служебен път до и от ТО 

към РС, ОС, АС.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Закупени софтуерни продукти и техника 

11.Приети времеви 

стандарти и правила 

за 

документооборота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Използване на  

алтернативен 

способ за 

разглеждане на 

дела, при 

необходимост или 

други цели, 

свързани с 

правосъдието 

До 2 месеца от 

приемане на 

решението за 

създаване на 

ТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Оптимизиране 

на сградния 

фонд на 

районните 

съдилища в 

областните 

градове и на 

териториалните 

отделения 

 

 

13.Извършване на 

анализ на сградния 

фонд, ползван от 

съдилищата 

Предложение за преразпределяне на 

сградния фонд при необходимост, 

редуциране на ползвани площи или 

извършване на   преустройство 

13.Решения за 

преразпределяне на 

сградния фонд 

и/или  за 

извършване на  

преустройство 

До 6 м. от 

законодателнит

е изменения 

 КУС; 

СК, Пленум 

 



   

 

 

 
 

ЦЕЛ: Реорганизация на съдилищата на окръжно и апелативно ниво 

 

Оптимизиране 

структурата на 

окръжните и 

апелативни 

съдилища  в 

областта на 

човешките 

ресурси 

 

Определяне броя на 

окръжните и апелативни 

съдии според приета 

средна норма за 

натовареност. 

 

Провеждане на 

конкурси за попълване 

щатовете на окръжните 

и апелативни съдилища. 

 

 

Анализ на текущото 

състояние в областта на  

човешките ресурси и 

разработване на щатно 

разписание за щатна 

численост на съдебните 

служители за всяко 

ниво 

Разкрити щатни бройки за съдии в окръжни и 

апелативни съдилища 

 

 

 

 

Проведени конкурси и заемане на щатовете 

 

 

 

 

 

Извършен анализ на щатното разписание на 

съдебните служите във всеки съд от съответното 

ниво  

 

Извършен анализ на длъжностни характеристики  

на съдебните служители  

 

Оценка на извършваните функции от съдебните 

служители в контекста на въвеждане, 

надграждане и използване на информационни 

системи; 

 

 

Изготвени предложения за окръжно и 

апелативно  ниво за реорганизация на дейността  

Решение на ВСС за 

разкриване на щатни 

бройки в ОС и АС, 

респ. за съкращаване в 

РС 

 

Решение на СК за 

избор и назначаване 

на съдии в ОС и АС 

 

 

 

Избрано предложение 

за реорганизация и 

оптимизиране на 

дейностите в областта 

на УЧР въз основа на 

изготвените анализи и 

оценки 

 

Утвърдени промени в 

ПАС по отношение на 

длъжности и функции 

на служителите 

  

Приети предложения 

за реорганизация на 

дейността; СФУК и 

вътрешни правила. 

До 3 месеца от 

приемане на 

законодателни 

измения 

 

 

3 мес.от 

приемането на 

решение за 

разкриване на 

щ.бр. в ОС и АС 

 

6 месеца от 

законодателните 

изменения 

 КАК, 

КСКНСС, 

КСА-СК; 

Пленум 

 

Оптимизиране на 

ползването на 

сградния фонд на 

Извършване на анализ 

на сградния фонд, 

ползван от съдилищата 

Предложение за преразпределяне на сградния 

фонд при необходимост или извършване на  

вътрешно преустройство 

Решения за 

преразпределяне на 

сградния фонд и/или  

До 6 м. от 

законодателните 

изменения 

 КУС; 

СК, Пленум 

 



   

 
 

 

съдилищата за извършване на 

вътрешно 

преустройство 


