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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОКРЪЖЕН СЪД — СТАРА ЗАГОРА 
 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ОТ СТАРОЗАГОРСКИ СЪДЕБЕН 

РАЙОН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 

 

 На 22.03.2019 г. се проведе Годишното отчетно събрание за 

дейността на съдилищата от Старозагорски съдебен район през 2018 г. 

 Гости на събранието бяха Станислав Георгиев-Зам.председател 

на Апелативен съд – Пловдив и Окръжният прокурор Дичо Атанасов. 

 Председателят на Окръжен съд – Стара Загора, съдия Красимир 

Георгиев, запозна магистратите от съдебния район и гостите на 

събранието със статистиката за броя на постъпили, разгледани и 

свършени производства, обособени като дела първа инстанция и 

въззивни дела, отделно за наказателни, търговски, граждански дела и 

изпълнителни дела. 

 През 2018 г. в Старозагорски съдебен район са постъпили общо 

22 941 броя граждански, наказателни, търговски и изпълнителни 

дела. Налице е много малко намаление на постъпленията на дела 

спрямо предходните 2016 г. и 2017 г. 

 Конкретно за Окръжен съд – Стара Загора данните сочат, че 

постъпилите през 2018 г. дела са общо 2 575 броя. От тях 648 броя  

граждански дела – първа и втора инстанция, 818 броя търговски дела 

– първа и втора инстанция, 1106 броя наказателни дела – първа и 

втора инстанция и 3 броя фирмени дела. Отчетът показва, че е много 

малка разликата от постъпленията през предходните 2016 г. и 2017 г., 

като през 2018 г. се констатира намаляване на броя им. През 2018 г. 

се отчита ръст на постъпилите в Окръжен съд – Стара Загора 

търговски дела. 

 Общият брой на свършените дела в Окръжен съд – Стара Загора 

е 2 588, от които 691 броя  граждански дела – първа и втора 

инстанция, 803 броя търговски дела – първа и втора инстанция, 1091 

броя  наказателни дела – първа и втора инстанция  и 3 броя фирмени 

дела. Съпоставянето на този брой дела с броя на постъпилите и 

свършени дела през последните три години, сочи, че показателите 

„натовареност по щат“ и „действителна натовареност“ са стабилни. 

Тези данни показват, че Окръжен съд – Стара Загора е традиционно 

сред най-натоварените съдилища в страната. 



 С изключение на СпНС и СГС, които са с много висока  

натовареност, статистическите данни сочат, че през 2017 г. 

(респективно 2018 г.) със средна натовареност, между 7 и 10 дела 

месечно на 1 съдия, са 16 броя или повече от половината от 

окръжните съдилища. С ниска натовареност, под 7 дела на месец, са 8 

броя или 28% от окръжните съдилища. Съдилищата с висока 

натовареност, 3 броя над 10 броя дела за разглеждане на 1 съдия, са: 

Окръжен съд – Благоевград – с натовареност на съдиите 10,56 броя, 

Окръжен съд – Пловдив – с натовареност на съдиите 10,80 броя и 

Окръжен съд – Стара Загора (с най-високи показатели) – 11,54 броя. 

 Съдия Красимир Георгиев обсъди и поотделно данните на 

районните съдилища в Старозагорски съдебен район, отчитайки 

високата натовареност на всеки един от тях, съпоставена към 

навременното постановяване на съдебните им актове. 

 Председателят на Окръжен съд – Стара сърдечно благодари на 

всички съдии и служители за положените усилия, професионализъм и 

всеотдайност, с които показват, че съдът е справедлив и 

безпристрастен – гарант за правата на гражданите и обществения 

интерес. 

 Зам.председателят на Апелативен съд – Пловдив, съдия 

Станислав Георгиев, приветства присъстващите и даде много добра 

оценка за свършена работа от магистратите от Окръжен съд – Стара 

Загора и от районните съдилища от Старозагорски съдебен район. 

 

 Пълният доклад за отчета на дейността на съдилищата от 

Старозагорски съдебен район през 2018 г. е публикуван на интернет 

страницата на Окръжен съд – Стара Загора. 


